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 nr. 64 655 van 12 juli 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 en X, die verklaren van Chinese nationaliteit te zijn, op 3 mei 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 maart 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk, doch 

ongegrond verklaard werd. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 6 mei 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. WYNGAERDEN, die loco advocaat Y. BI verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

 

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

 

De eerste en tweede verzoekende partij zijn de ouders van de derde verzoekende partij, geboren op X. 
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Op 21 oktober 2009 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 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 21 maart 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

verzoekers’ aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch 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: 

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 het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. H, M. 

(…) heeft echter een te kort verblijf om hier aanspraak op te kunnen maken. Verzoekster kwam in België 

toe op 23.11.2005 met een studentenvisum. Aangezien de periode van 5 jaar in tegengestelde richting 

wordt berekend vanaf 15 december 2009 heeft verzoekster een te kort verblijf om aanspraak te maken 

op criterium 2.8A. Verzoeker, L. L. B. (…), heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 

18.03.2008 of noch voor deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in 

België te bekomen. Hij toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene 

aanwijzingen van terug te vinden. Hij kan zich dan ook niet 

dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

Verder beroepen betrokkenen zich eveneens op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. L. 

L. B (…). legt hiervoor een arbeidscontract voor van de firma L. G. (…) bvba dd. 19.09.2009 voor 

onbepaalde duur. 

Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 10,2301 euro per uur. De arbeidstijdregeling 

bedraagt 30 uur per week, waardoor betrokkene aan een bruto maandloon komt van 1329,913 euro. Het 

wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon ouder dan 21 jaar 

(betrokkene is 32 jaar oud; °12.11.1978) (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

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

Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoen betrokkenen niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie van 19.07.2009. 

Verzoekers menen zich in een prangende humanitaire situatie te bevinden daar mevrouw zwanger is. 

Dit zou haar in een kwetsbare en noodsituatie plaatsen aangezien geen enkele werkgever haar in dienst 

zou willen nemen. Verzoeker zou alleen instaan voor de kosten van het huishouden. Ter staving legt zij 

een attest van Dr. P. (…)  voor dd. 02.09.2009, een geboorteakte van L., E.H. (…) dd. 19.02.2010 en 

een attest van Dr. P. E. (…) dd. 10.01.2011 dat verzoekster zwanger is en zou bevallen rond 

18.08.2011. Er dient opgemerkt te worden dat de zwangerschap van verzoekster op zich geen unieke 

situatie is. Tevens dient hieraan toegevoegd te worden dat het feit dat verzoekster zwanger is haar er 

niet van weerhoudt om een arbeidscontract voor te leggen. Zij legt immers geen bewijzen voor dat dit 

gezien haar toestand onmogelijk zou zijn. Met betrekking tot hun integratie halen verzoekers aan dat dat 

zij het Nederlands goed beheersen. Verzoekster zou haar kennis van het Nederlands vervolmaakt 

hebben door particuliere lessen te volgen. Ter staving legt zij een inschrijvingsfiche voor een cursus 

Nederlands van 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010 voor. 

Verzoeker beschikt over een arbeidsovereenkomst en zou op die manier kunnen voorzien in het levens-

onderhoud van zijn gezin. Hij voegt een arbeidsovereenkomst van de firma L.G. (…) bvba, een 

geneeskundig getuigschrift in het kader van de arbeidsovereenkomst, een aanvraag tot tewerkstelling 

van een vreemde werknemer en loonfiches van september en oktober 2009 toe. 

Zij zouden duurzaam in hun plaatselijke omgeving verankerd zijn door hun werk en hun godsdienstige 

activiteiten. 

Zij leggen een verklaring van de Antwerp Truth Church voor. 

Voorts voegen zij nog volgende documenten toe: een geneeskundig getuigschrift dd. 09.09.2009, 

attesten van Dr. P. E. (…) met betrekking tot de zwangerschap van verzoekster, een attest van een 

cursus socio-culturele integratie van 2009-2010, brieven van advocatenkantoor G., S., J. (…) dd. 
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09.09.2009 en 06.10.2009, een brief van het Parket van de arbeidsauditeir dd. 30.09.2009, een PV met 

nummer AN70.F1.014645/2009, het CV van H. M. (…) en enkele Chinese documenten. 

Deze elementen 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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Zowel in het opschrift van het verzoekschrift, als in het beschikkend gedeelte vragen verzoekers 

alleen de nietigverklaring, doch in hun verzoekschrift zetten zij ook een moeilijk te herstellen nadeel 

uiteen. Krachtens artikel 39/82, § 3, 2e lid, van de Vreemdelingenwet dient in het opschrift van het 

verzoekschrift vermeld te worden dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld hetzij een 

vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Is aan deze pleegvorm niet voldaan, dan 

wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten. In casu wordt het 

verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring in te houden. 

 

2.2. Ambtshalve dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen na te gaan of de verzoekende partijen 

over de rechtens vereiste hoedanigheid en procesbekwaamheid beschikten bij het indienen van hun 

beroep. 

 

In casu werd een beroep tot nietigverklaring ingediend door de derde verzoekende partij in eigen naam, 

daar in het verzoekschrift niet vermeld wordt dat de ouders, met name de eerste en de tweede verzoe-

kende partij, optreden in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van de derde verzoekende 

partij. 

 

Niettegenstaande in ons rechtsstelsel een minderjarige als handelingsonbekwaam wordt beschouwd, 

wat tot gevolg heeft dat een minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn vader, zijn moeder of 

zijn voogd om op een rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt op deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een 

minderjarige betreft, die geen infans meer is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, 

telkens het rechten betreft die aan zijn persoon zijn verbonden. Omdat beslissingen genomen met 

toepassing van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen beslissingen zijn die persoonlijke rechten aanbelangen, kan het 

annulatieberoep ingesteld door een minderjarige ontvankelijk zijn (RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 28 

december 1998, nr. 77.847; RvS 13 mei 2002, nr.106.508). In casu bestaat er geen twijfel over het feit 

dat het beroep ingesteld door de verzoekende partij betrekking heeft op rechten die aan zijn persoon 

zijn verbonden. De vraag stelt zich, of de derde verzoekende partij over voldoende onderscheidings-

vermogen beschikt om zelf haar beroep in te dienen. De derde verzoekende partij is geboren op 19 

februari 2010. Gezien de leeftijd van de derde verzoekende partij ten tijde van het instellen van haar 

beroep, met name ongeveer 1 jaar, is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel dat de 

derde verzoekende partij over onvoldoende onderscheidingsvermogen beschikt om een beroep bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te dienen. Het beroep tot nietigverklaring ingediend door de 

derde verzoekende partij is onontvankelijk. Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij zich te 

gedragen naar de wijsheid van de Raad betreffende de ambtshalve opgeworpen exceptie. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het rechtszekerheidsbeginsel, 

vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekers menen ook dat er een manifeste 

appreciatiefout begaan werd.  

 

3.1.1 In hun verzoekschrift trachten verzoekers uiteen te zetten waarom de zwangerschap van de eerste 

verzoekende partij wel onder de categorie van “een andere prangende humanitaire situatie” valt en 

waarom de eerste verzoekende partij geen arbeidsovereenkomst kan afsluiten. Voorts stellen verzoe-

kers met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van de tweede verzoekende partij dat zij slechts 57,58 

euro minder verdient dan het minimumloon en dat zij nooit afhankelijk geweest zijn van de Belgische 

autoriteiten.  

 

Verzoekers adstrueren hun middel als volgt:  
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"ALORS QUE la partie requérante, en ce qui concerne les motifs de refus pour les points 2 et 3 

mentionnés ci-dessus, a bel et bien exposé : 

a. pour Mademoiselle H. M. (…), de manière explicite: 

 Mademoiselle H. M. (…) avait été associée active dans la "X. (…)" et que dès annonce de sa 

grossesse, l'associé principal s'en était immédiatement débarrassée sans autre forme de procès, une 

plainte étant déposée auprès de l'Auditeur du Travail de Leuven ; Avec son état de grossesse, aucun 

employeur n'est disposé a lui proposer un travail (risque, congé de maternité, ... éléments lies a la 

grossesse); Le dossier a été complète a diverses reprises et il a été communiqué, Ie 17/03/2011 un 

certificat médical attestant que Mademoiselle H. M. (…) attend le second enfant du couple pour le mois 

d'août 2011, cette situation l'empêchant donc a l'heure actuelle d'accéder pleinement au marché de 

l’emploi; 

de manière indirecte, mais selon le bon sens lors d'une analyse sur le plan humanitaire: 

Que l'enfant est née fin février 2010, que tout naturellement la mère Mademoiselle H. M. (…) s'en est 

occupée tandis que le père, Monsieur L. L. (…), allait travailler pour subvenir aux besoins du ménage; 

Qu'ensuite mademoiselle H. M. (…) a continue a s'occuper de l'enfant par impossibilité de placer ce 

dernier et par conséquent impossibilité de trouver un travail; 

b. pour Monsieur L. L. (…), 

Dans la restauration, il est difficile d'avoir un contrat de travail a temps plein et de surplus pour les 

personnes en séjour illégal, qui parfois, selon l'expérience du requérant (présent déjà en 2003), doivent 

se plier aux exigences de certains futurs employeurs, peu scrupuleux, pour obtenir un contrat de travail 

(travail a temps plein avec contrat temps partiel, travail non rémunéré durant une certaine période, ...); 

Qu'il lui manque effectivement 57,58 € pour atteindre le revenu minimum mensuel moyen garanti, mais 

que malgré cela le couple a bien prouvé ne pas dépendre des autorités belges; 

Que le contrat de travail de Monsieur L.L. (…) a été réactualisé le 06/04/2011 et immédiatement 

transmis à l’Office des Etrangers ; 

Que par ailleurs, lorsque Mademoiselle H . M. (…) a la possibilité d'également trouver un travail a temps 

partiel afin que le couple ait a eux deux un revenu supérieur au revenu minimum mensuel garanti; 

Que Pacte attaque viole les dispositions et principes visés au moyen ;" 

 

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

 

“Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van de artt. 2 en 3 van de wet dd. 

29.7.1991 en art. 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden 

dat bij lezing van verzoekers hun inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek leveren, maar dat zij er ook in slagen de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer 

te geven en daarbij blijk geven 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 verzoekers 

het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

Ten overvloede merkt de verwerende partij op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvou-

dige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen 

nemen en hebben 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 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

In antwoord op verzoekers hun concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat de 

verwerende partij het volgende gelden. 

Verzoekers sommen allerlei gegevens op, die naar hun inzichten een regularisatie verantwoorden. 

Verzoekers verliezen evenwel uit het oog dat nopens alle elementen die verzoekers hebben aangehaald 

in hun aanvraag en actualisaties, in de bestreden beslissing gemotiveerd werd waarom deze niet 

kunnen worden weerhouden als grond voor regularisatie: 

"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 het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. H., M. 

(…) heeft echter een te kort verblijf om hier aanspraak op te kunnen maken. Verzoekster kwam in België 

toe op 23.11.2005 met een studentenvisum. Aangezien de periode van 5 jaar in tegengestelde richting 
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wordt berekend vanaf 15 december 2009 heeft verzoekster een te kort verblijf om aanspraak te maken 

op criterium 2.8A. Verzoeker, L. L. B. (…), heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 

18.03.2008 of noch voor deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in 

België te bekomen. Hij toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene 

aanwijzingen van terug te vinden. Hij kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19.072009. 

Verder beroepen betrokkenen zich eveneens op het criterium 2.8B van de instructie van 19.07.2009. L., 

L. (…) Om legt hiervoor een arbeidscontract voor van de firma L. G.(…) bvba dd. 19.09.2009 voor 

onbepaalde duur. Het loon van betrokkene bedraagt volgens dit contract 10,2301 euro per uur. De 

arbeidstijdregeling bedraagt 30 uur per week, waardoor betrokkene aan een bruto maandloon komt van 

1329,913 euro. Het wettelijk bepaalde minimumloon bedraagt echter 1387,49 euro voor een persoon 

ouder dan 21 jaar (betrokkene is 32 jaar oud; 012.11.1978) (Wettelijk minimumloon zoals voorzien in de 

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

Koninklijk Besluit van 29 juli 1988). Bijgevolg voldoen betrokkenen niet aan alle vooropgestelde 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis van punt 2.8B van de instructie 

van 19.07.2009. 

Verzoekers menen zich in een prangende humanitaire situatie te bevinden daar mevrouw zwanger is. 

Dit zou haar in een kwetsbare en noodsituatie plaatsen aangezien geen enkele werkgever haar in dienst 

zou willen nemen. Verzoeker zou alleen instaan voor de kosten van het huishouden.  Ter staving legt zij 

een attest van Dr. P. E. (…)voor dd. 02.09.2009, een geboorteakte van L., E. H. (..) dd. 19.02.2010 en 

een attest van Dr. P. E. (…)dd. 10.01.2011 dat verzoekster zwanger is en zou bevallen rond 

18.08.2011. Er dient opgemerkt te worden dat de zwangerschap van verzoekster op zich geen unieke 

situatie is. Tevens dient hieraan toegevoegd te worden dat het feit dat verzoekster zwanger is haar er 

niet van weerhoudt om een arbeidscontract voor te leggen. Zij legt immers geen bewijzen voor dat dit 

gezien haar toestand onmogelijk zou zijn. 

Met betrekking tot hun integratie halen verzoekers aan dat zij het Nederlands goed beheersen. 

Verzoekster zou haar kennis van het Nederlands vervolmaakt hebben door particuliere lessen te volgen. 

Ter staving legt zij een inschrijvingsfiche voor een cursus Nederlands van 2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009 en 2009-2010 voor. Verzoeker beschikt over een arbeidsovereenkomst en zou op die manier 

kunnen voorzien in het levensonderhoud van zijn gezin. Hij voegt een arbeidsovereenkomst van de 

firma L. G. (…) bvba, een geneeskundig getuigschrift in het kader van de arbeidsovereenkomst, een 

aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer en loonfiches van september en oktober 2009 

toe. 

Zij zouden duurzaam in hun plaatselijke omgeving verankerd zijn door hun werk en hun godsdienstige 

activiteiten. Zij leggen een verklaring van de Antwerp Truth Church voor. Voorts voegen zij nog 

volgende documenten toe: een geneeskundig getuigschrift dd. 09.09.2009, attesten van Dr. Philippe 

Eist met betrekking tot de zwangerschap van verzoekster, een attest van een cursus socio-culturele 

integratie van 2009-2010, brieven van advocatenkantoor G., S., J. (…) dd. 09.09.2009 en 06.10.2009, 

een brief van het Parket van de arbeidsauditeur dd. 30.09.2009, een PV met nummer AN70.Fl 

.014645/2009, het CV van H. M. (…) en enkele Chinese documenten. Deze elementen 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" (onderlijning toegevoegd). 

Verzoekers beweringen, waarbij niet eens ingegaan wordt op voormelde motieven, kunnen geen 

afbreuk doen aan de terechte vaststellingen van de gemachtigde. 

Terwijl aan de gemachtigde vanzelfsprekend niet kan worden verweten niet te hebben gemotiveerd 

nopens elementen die verzoekers niet hebben aangehaald in hun aanvraag of actualisaties. 

Zo leest verwerende partij nergens in de aanvraag of actualisaties dat verzoeker zich erop beroepen 

heeft moeilijk een voltijdse arbeidsovereenkomst te verkrijgen die toelaat het minimumloon te verdienen. 

Overigens is zulks ook niet relevant, het komt immers aan verzoeker toe aan te tonen dat hij aan alle 

voorwaarden (inclusief de voorwaarde nopens het minimumloon) voldoet die vereist zijn bij het criterium 

van de instructie dd. 19.07.2009 waarop verzoeker zich beroept. 

Terwijl verzoekers evenmin dienstig kunnen verwijzen naar elementen of stukken dewelke pas zijn 

aangehaald in een brief van 07.04.2011, zijnde aldus nadat de beslissing dd. 21.03.2011 reeds was 

genomen (en ook al op 04.04.2011 was betekend aan verzoekster). 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient immers te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. (Zie ook: RvV, nr. 509, 29 juni 2007) 

Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 
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Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden; hun beschouwingen falen in feite en in rechte. 

De verwerende partij laat bovendien gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid bij de beoordeling van de vraag of aan verzoekers een machtiging tot verblijf 

kan worden toegekend, over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt: 

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

nr. 167.847, 15februari2007): 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: (...), 

- 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." 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt inderdaad over 

een discretionaire beoordelingsbevoegdheid in het kader waarvan deze vermag te beslissen de door 

verzoekers aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. 

Verzoekers hun beschouwingen, die er kennelijk op gericht zijn de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen ertoe te brengen een feitelijke herbeoordeling van hun dossier te maken en te besluiten dat 

zij moeten worden gemachtigd tot verblijf, kunnen niet worden aangenomen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent als annulatierechter een marginale toetsingsbevoegd-

heid 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). 

Dienaangaande heeft de gemachtigde van de staatssecretaris binnen zijn ruime discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdend met de specifieke en eigen elementen van het dossier geoordeeld dat 

de door verzoeker aangebrachte elementen niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. 

Het komt niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe om zijn oordeel, binnen de 

wettigheidstoetsing van de bestreden beslissing, in de plaats te stellen van het oordeel van de 

gemachtigde van de staatssecretaris. Evenmin komt het aan de Raad toe om vast te stellen of een 

bepaald element al dan niet voldoende is om een verblijf toe te staan. Het loutere feit dat verzoeker het 

niet eens is met de gevolgtrekkingen door de gemachtigde van de staatssecretaris kan de motieven van 

de bestreden beslissing niet weerleggen en kan bijgevolg niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. " (R.v.V. nr. 49.674 van 18 oktober 2010) 

In casu is de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid wel degelijk 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en is de beslissing niet kennelijk onredelijk. Verzoekers 

tonen het tegendeel niet aan. 

Het feit dat verzoekers het niet eens zijn met de appreciatie van de gemachtigde, leidt op zich niet tot 

een schending van de Vreemdelingenwet en maakt op zich geen middel tot vernietiging uit. 

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 ongegrond is. 

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

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

conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. Terwijl de bestreden 

beslissing deugdelijk en afdoende werd gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekers 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 enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3. 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 aanvraag van verzoekers ongegrond is, daar de eerste verzoekende partij een te kort verblijf 
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heeft om aanspraak te maken op criterium 2.8.A en de tweede verzoekende partij voor 18 maart 2008 

geen periode van wettig verblijf heeft gehad of een poging ondernomen heeft om wettig verblijf in België 

tot stand te brengen. De tweede verzoekende partij voldoet ook niet aan criterium 2.8.A. Het inkomen 

van tweede verzoekende partij is lager dan het wettelijk minimumloon. De zwangerschap van eerste 

verzoekende partij is geen unieke situatie, het gegeven dat zij zwanger is verhindert haar niet om een 

arbeidscontract in te dienen en zij toont evenmin aan dat ze door haar zwangerschap geen arbeids-

overeenkomst kan indienen. De elementen aangaande hun integratie doen niets af aan de voorwaarden 

die gesteld worden met betrekking tot de instructies van 19 juli 2009. 

 

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. 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). 

 

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. 

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).  
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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 

criteria zoals bepaald in de instructies van 19 juli 2009 daar verzoekers in hun actualisatie van hun 

aanvraag van 21 oktober 2009 zelf uitdrukkelijk de toepassing van deze criteria hebben gevraagd. 

 

In casu dienden verzoekers op 21 oktober 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in. Deze 

aanvraag werd geactualiseerd op 15 december 2009, 5 juli 2010, 15 juli 2010 en 20 november 2010. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers niet betwisten dat ze niet voldoen aan criterium 2.8.A van de 

instructie van 19 juli 2009.  

 

Verzoekers stellen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van de tweede verzoekende partij dat zij 

slechts 57,58 euro minder verdient dan het minimumloon en dat zij nooit afhankelijk geweest zijn van de 

Belgische autoriteiten.  

 

Uit het administratief dossier, meer bepaald het typeformulier Regularisatieaanvraag dat verzoekers bij 

hun aanvraag om machtiging tot verblijf ingevuld bijbrachten, blijkt dat verzoekers aankruisten dat zij 

voldeden aan de voorwaarde: “werk + duurzame lokale verankering”. Hieronder stond het volgende: 

 

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

(…) 

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

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

 

Verzoekers wisten dus dat het loon niet lager mocht zijn dan het wettelijk minimumloon. Gelet op het feit 

dat het gemiddeld minimum maandloon dat wordt bepaald in de intersectorale collectieve arbeids-

overeenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988, 

1387,49 euro bedraagt, bedrag dat de verwerende partij hanteert – gegeven dat evenmin door 

verzoekers in vraag gesteld wordt – en gelet op het feit dat het loon dat de tweede verzoekende partij 

zou verdienen op basis van de door haar bijgebrachte arbeidsovereenkomst slechts 1329,913 euro 

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

verzoekers niet voldoen aan de voorwaarden van het criterium 2.8.B. en aldus niet gemachtigd worden 

tot een verblijf in België. De Raad merkt trouwens op dat verzoekers het gegeven dat zij minder zouden 

verdienen dan het minimumloon, niet betwisten. Het gegeven dat zij nooit afhankelijk geweest zijn van 

de Belgische autoriteiten en dat het in de horeca niet voor de hand liggend is om een arbeidsovereen-

komst af te sluiten, verandert niets aan het gegeven dat verzoekers voor het nemen van de bestreden 

beslissing wisten dat ze een loon moesten hebben dat niet lager is dan het wettelijk minimum. 

 

Met betrekking tot de eerste verzoekende partij wordt niet betwist dat zij niet over een arbeidsovereen-

komst beschikt en dat ze bijgevolg niet voldoet aan het criterium 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009. 

Verzoekers stellen dat de eerste verzoekende partij wel halftijds kan gaan werken in de toekomst. Er 

dient opgemerkt te worden dat verzoekers dit voor het nemen van de bestreden beslissing niet aan de 

verwerende partij hebben meegedeeld. Bijgevolg kunnen ze de verwerende partij niet verwijten hiermee 

geen rekening te hebben gehouden.  

 

Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat verzoekers niet aantonen dat het voor de eerste 

verzoekende partij, gelet op haar zwangerschap, onmogelijk is om een arbeidsovereenkomst te 

bemachtigen, voeren verzoekers aan dat de eerste verzoekende partij voor haar zwangerschap een 

actieve vennoot was in een maatschappij, maar dat de hoofdvennoot de verzoekende partij aan de deur 

gezet heeft omwille van haar zwangerschap. Verzoekers stellen ook dat ze hierover een klacht hebben 

ingediend bij het arbeidsauditoraat te Leuven. Uit de bestreden beslissing blijkt dat hiermee rekening 

werd gehouden. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat “een brief van het Parket van de 

arbeidsauditeur dd. 30.09.2009, een PV met nummer AN70.F1.014645/2009, het CV van H. M. (…) en 
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enkele Chinese documenten. Deze elementen 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.” 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing uiteengezet waarom de zwangerschap van de verzoekende 

partij niet als ander prangende humanitaire situatie kan weerhouden worden. In hun verzoekschrift 

trachten verzoekers uiteen te zetten waarom de zwangerschap van de eerste verzoekende partij wel 

onder de categorie andere prangende humanitaire situaties valt. De aangevoerde kritiek geeft 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. 

 

Waar verzoekers stellen dat de arbeidsovereenkomst van tweede verzoekende partij op 6 april 2011 

geactualiseerd werd, dient vastgesteld te worden dat deze actualisatie gebeurd is na het nemen van de 

bestreden beslissing. Bijgevolg kunnen verzoekers de verwerende partij niet verwijten hiermee geen 

rekening te hebben gehouden. Voorts merkt de Raad op dat hij in het voorliggend geschil, overeen-

komstig artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet, optreedt als annulatierechter. Met het bijbrengen van 

deze arbeidsovereenkomst vragen verzoekers in wezen een feitelijke beoordeling van de gegevens van 

de zaak. Het opportuniteitsonderzoek behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad.  

 

De overige motieven van de bestreden beslissing worden niet betwist. 

 

Verzoekers tonen 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. 

Evenmin wordt aangetoond dat bij het nemen van de bestreden beslissing een manifeste appreciatiefout 

werd begaan. 

 

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 partijen voeren geen andere argumenten aan dan 

deze die hoger werden besproken zodat hun 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 

onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet overeenkomstig de 

geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet geschonden. 

 

Voor het overige laten verzoekers na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk bestuur of 

algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de bestreden beslissing andere 

beginselen van behoorlijk bestuur schendt weer te geven. Een middel dat gesteund is op de schending 

van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden 

verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 525 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

een derde. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juli tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


