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 nr. 64 054 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 Israëlische nationaliteit te zijn, op 13 april 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 12 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 verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 maart 2011 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 6 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard luidt als 

volgt: 

 

“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: 
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Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen 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. 

Betrokkenen beroepen zich op de criteria 2.8A en 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Wij 

hebben - na een grondige studie van het administratief dossier- moeten vaststellen dat betrokkenen niet 

kunnen aantonen dat zij  ononderbroken in België verblijven en dit sedert vijf jaar om in aanmerking te 

kunnen voor criterium 2.8A of sinds 31.03.2007 voor criterium 2.8B. 

Uit het administratief dossier van betrokkenen blijkt immers dat zij op 03 11 2007 teruggedreven werden 

naar de grens nadat zij toekwamen uit Tel Aviv met vlucht SN5706. Betrokkenen keerden op 0411.2007 

terug naar Tel Aviv. Tevens kunnen wij in het administratief dossier een bijlage 3 (aankomstverklaring) 

terugvinden waaruit blijkt dat betrokkenen op 11.01.2009 België binnenkwamen en zich aanboden bij de 

gemeente Antwerpen-Berchem. Bijgevolg kunnen zij dus niet aantonen dat zij al minimum sedert 

31.03.2007 ononderbroken in België verblijven. 

Met betrekking tot hun integratie halen betrokkenen aan dat zij gedurende 16 jaar verankerd zijn in 

België. Zij zouden eigenaars zijn van een appartement dat zij nu als woonst betrekken. Zij zouden ook 

mede-eigenaar zijn van een opbrengst-handelshuis dat wordt verhuurd. Verzoekers kunnen onder meer 

door de opbrengst hiervan in hun levensonderhoud voorzien. Zij zouden steeds stipt de afbetalingen 

verrichten aan P&V. Ter staving leggen zij volgende documenten voor: aankoopakten van een 

appartement dd. 08.11.1993, brief in verband met krediet van P&V dd. 04.01.2007, akte i.v.m. 

handelshuis dd. 27.10.2006 en 18.01.2007, detail verzekeringen, huurcontracten voor de verschillende 

verdiepingen van het huis van 2007-2010.Verzoekers zouden na hun regularisatie hun verdere 

beroepsactiviteiten willen ontplooien. Zij leggen hier geen enkel bewijs van voor. Betrokkenen zouden 

aangesloten zijn bij verschillende leveringsmaatschappijen en zouden stipt de onroerende voorheffing 

betalen op de verworven onroerende goederen. 

Verzoekers zouden volledig geïntegreerd zijn in onze samenleving en zouden het Frans beheersen. Zij 

zouden een sociaal leven hebben en zouden alle moeite doen om hun levenswijze, hun levensvisie en -

filosofie in overeenstemming te brengen met de Belgische cultuur en leefgewoonte. Zij zouden al hun 

maatschappelijke verplichtingen nakomen en zouden van plan zijn deze te blijven nakomen. 

Betrokkenen leggen hier geen bewijzen van voor. 

Voorts voegen betrokkenen nog een brief in verband met een beroepskaart dd. 21.04.2004 toe. Deze 

elementen van integratie kunnen 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. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen enkel feit, noch daad hebben gesteld 

tegen de Openbare orde, openbare veiligheid of de goede zeden dient 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  

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie –en asielbeleid waarbij hun bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2 van de Wet 

van 15 december 1980). Regelmatig verblijf verstreken sedert 10.04.2009.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel: schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, schending van artikel 62 Vreemdelingenwet, schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. DVZ oordeelt in de beslissing dat de aanvraag 9bis VW van verzoekster 

ontvankelijk doch ongegrond is vermits verzoekster niet voldoet aan criterium 2.8A en B van de 
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Instructies van 19 juli 2010 omdat zij geen ononderbroken verblijf aantoont. De bestreden beslissing 

stelt het volgende: Betrokkenen beroepen zich op de criteria 2.8A en 2.8B van de vernietigde instructie 

van 19.07.2009. Wij hebben —na een grondige studie van het administratief dossier- moeten vaststellen 

dat betrokkenen niet kunnen aantonen dat zij ononderbroken in België verblijven en dit sedert vijfjaar om 

in aanmerking te kunnen voor criterium 2. 8A of sinds 31.03.2007 voor criterium 2. 8B. Uit het 

administratief dossier van betrokkenen blijkt immers dat zij op 3.11.2007 teruggedreven werden naar de 

grens nadat zij toekwamen uit TelAviv met vlucht SN5706. Betrokkenen keerden op 4.11.2007 terug 

naar Tel Aviv. Tevens kunnen wij in het administratief dossier een bijlage 3 (aankomstverklaring) 

terugvinden waaruit blijkt dat betrokkenen op 11.01.2009 België binnenkwamen en zich aanboden bij de 

gemeente Atiwerpen-Berchem. Bijgevolg kunnen zij dus niet aantonen dat zij al minimum sedert 

31.03.2007 ononderbroken in België verblijven.” - Verzoekster is het niet eens met de beslissing van de 

DVZ. Verzoekster is Israëlische en niet visumplichtig. Dit betekent dat zij zeer gemakkelijk kan reizen 

tussen Israel en België en dat zij hier legaal 180 dagen per jaar kan verblijven. Wanneer verzoekster op 

4.11.2007 terugkeerde naar Tel Aviv was zij reeds enkele dagen later terug in België. Verzoekster heeft 

steeds haar verblijf in België gehad en dat verblijf is ononderbroken gebleken met uitzondering van 

zakenreizen naar Tel Aviv die steeds van zeer korte duur waren en niet kunnen worden aanzien als een 

onderbreking. Bovendien gebeurden deze reizen in het kader van de vrijstelling van visumplicht. 

Wanneer de DVZ besluit dat verzoekster het land heeft verlaten op 4.11.2007 om België terug binnen te 

komen op 11.1.2009 dan is dit in strijd met alle gegevens van het dossier en met de feitelijke waarheid. 

Om dit aan te tonen legt verzoekster volgende stukken voor: 

1. Paspoort met stempel inreisvisum 

2. Brief van dokter Vanden Abeele ivm onderzoek op 19 feb. 2008 

3. Brief van kankerregistratie ivm verzoeker op 5 mei 2008  

4. Huurcontract ondertekend door verzoeker op 1 februari 2008 

5. Huurcontract ondertekend door verzoeker op 1 met 2008 

6. Overschrijving bij de bank op 15 april 2008 

7. Overschrijving bij de bank op 23 januari 2008 

8. Overschrijving bij de bank op 10 januari 2008 

9. Overschrijving bij de bank op 19 januari 2008 

10. Betaling 20 februari 2008 

Door het tegenoverstelde te beweren is de motivering van de bestreden beslissing in strijd met de 

gegevens van het administratief dossier en wordt de motiveringsplicht geschonden.” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

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

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat 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 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 aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt in een determinerend motief vastgesteld: “Uit het 

administratief dossier van betrokkenen blijkt immers dat zij op 03.11.2007 teruggedreven werden naar 

de grens nadat zij toekwamen uit Tel Aviv met vlucht SN5706. Betrokkenen keerden op 0411.2007 terug 

naar Tel Aviv. Tevens kunnen wij in het administratief dossier een bijlage 3 (aankomstverklaring) 

terugvinden waaruit blijkt dat betrokkenen op 11.01.2009 België binnenkwamen en zich aanboden bij de 

gemeente Antwerpen-Berchem. Bijgevolg kunnen zij dus niet aantonen dat zij al minimum sedert 

31.03.2007 ononderbroken in België verblijven.” 

 

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. 

 

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 (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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 kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101 624). 

 

Verzoeker brengt tegen voornoemd determinerend motief in: “Verzoeker is Israëlische en niet 

visumplichtig. Dit betekent dat hij zeer gemakkelijk kan reizen tussen Israel en België en dat hij hier 

legaal 180 dagen per jaar kan verblijven. Wanneer verzoeker op 4.11.2007 terugkeerde naar Tel Aviv 

was hij reeds enkele dagen later terug in België. Verzoeker heeft steeds zijn verblijf in België gehad en 

dat verblijf is ononderbroken gebleken met uitzondering van zakenreizen naar Tel Aviv die steeds van 

zeer korte duur waren en niet kunnen worden aanzien als een onderbreking. Bovendien gebeurden 

deze reizen in het kader van de vrijstelling van visumplicht. Wanneer de DVZ besluit dat verzoeker het 

land heeft verlaten op 4.11.2007 om België terug binnen te komen op 11.1.2009 dan is dit in strijd met 

alle gegevens van het dossier en met de feitelijke waarheid.” 

 

Verzoeker betwist het motief dat hij op 3 november 2007 werd teruggedreven naar de grens niet. Het 

feit dat hij niet visumplichtig is en “hier legaal 180 dagen per jaar kan verblijven” doet geen afbreuk aan 

het determinerend motief. De brieven, huurcontrasten en overschrijvingen die verzoeker bij het 

verzoekschrift voegt leiden niet tot een andere conclusie. Verzoeker maakt met het betoog dat zijn 

“verblijf is ononderbroken gebleken met uitzondering van zakenreizen naar Tel Aviv” niet aannemelijk 

dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze de aanvraag ongegrond heeft verklaard.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 



  

 

 

RvV  X -  Pagina 5 van 5 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 

 


