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 nr. 64 657 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, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 24 augustus 2010 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. 

 

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 21 april 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 de verzoekende partij en haar advocaat B. PINTELON, loco advocaat I. 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 20 oktober 2010 een aanvraag in 

om machtiging tot verblijf gegrond op 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). Naar aanleiding van deze aanvraag maakt verzoeker op 19 november 2009 het 

“typeformulier Regularisatieaanvraag” over waarin hij enkel het criterium “ononderbroken verblijf van 5 

jaar + duurzame lokale verankering” aankruist. 
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Op 24 augustus 2010, met kennisgeving op 29 maart 2011 verklaart de gemachtigde ambtenaar van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt: 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

Redenen: 

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

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

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

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

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

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

vernietigde instructie van 19 juli 2009. Betrokkene voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden 

die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor regularisatie op deze basis. 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”. Niettegenstaande dat betrokkene eventueel sinds 5 jaar 

ononderbroken in België verblijft, slaagt hij er niet in aan te tonen dat hij vóór 18 maart 2008 gedurende 

een periode een wettig verblijf in België heeft gehad of, vóór die datum, een geloofwaardige poging 

heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen, noch zijn er in het administratief dossier 

van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen 

op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, werkbereid is, zicht heeft op 

werk, Frans en Nederlands zou spreken, taallessen Nederlands volgt, een vrienden- en kennissenkring 

heeft uitgebouwd en verschillende getuigenverklaringen voorlegt, 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 van 19 juli 2009. De 

elementen met betrekking tot zijn lokale verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene zijn/haar 

voordeel weerhouden worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit in aanraking is geweest met het gerechtelijk 

apparaat en van onberispelijk gedrag zou zijn, 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 8 en 

62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch karakter: 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Aanvankelijk volstond voor bepaalde verwijderingsmaatregelen een loutere motivering door verwijzing. 

Zo vermeldt artikel 8 van de Vreemdelingenwet dat het bevel om het grondgebied te verlaten, om als 

voldoende gemotiveerd te worden beschouwd, enkel moet verwijzen naar de specifieke bepaling in 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen werd 

die motivering aangevuld met substantiële componenten. 

Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienden de 

juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. 
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Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen moet weergeven die haar kunnen ver-

antwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat zij een voldoende grondslag voor 

alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

Aangezien de Wet Motivering Bestuurshandelingen ook toepasselijk is in het domein van het 

vreemdelingenwet, moet de Dienst Vreemdelingenzaken de feitelijke gegevens vermelden waarom zij 

meent één van de criteria 7 te kunnen inroepen. 

Het doel van de Wet Motivering Bestuurshandelingen bestaat er immers in de betrokkene in kennis te 

stellen van de motieven van de handeling opdat hij met een kennis van zaken een verweer kan 

organiseren met de middelen die het recht hem aanreikt. In casu staat in de bestreden beslissing te 

lezen dat "het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in 3 exemplaren: het 

origineel wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt 

door Uw diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden." 

Verzoeker mocht geen exemplaar ontvangen ! 

2.Toetsing van de bestreden beslissing aan de formele motiveringsplicht: 

De motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende zoals vereist door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. Er ontbreken de werkelijke feitelijke en juridische gegevens die aan de oorsprong 

liggen van de beslissing. 

De bestreden beslissing is niet gemotiveerd aan de voorgebrachte stukken en bevat geen correcte 

redenen waarom het verblijf van tot machtiging werd geweigerd. 

Verweerster stelt dat verzoeker niet in aanmerking komt om geregulariseerd te worden op grond van het 

criterium 2.8.A. omdat hij geen geloofwaardige poging heeft ondernomen om een wettelijk verblijf te 

bekomen. 

Verweerster heeft haar beslissing hieromtrent niet correct gemotiveerd en heeft op geen enkel moment 

een belangenafweging gemaakt die de beslissing zou kunnen verantwoorden. 

Verweerster is voorbij gegaan aan het feit dat verzoeker in het verleden een asielaanvraag had 

ingediend en het dossier gekend is onder OV(…). De procedure werd weliswaar gevoerd onder een 

andere naam. Verzoeker verbleef bovendien geruime tijd in een asielcentrum te Charleroi. 

Gezien het ontbreken van motivering omtrent de aangehaalde en voorgebrachte stukken van verzoeker 

is de motiveringsplicht duidelijk geschonden. 

De bestreden beslissing is dan ook onjuist; 

Bijgevolg zijn artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 en 8 van de 

Vreemdelingenwet geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn eerste middel werpt verzoeker een schending op van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en van art. 8 en 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

Blijkens de uiteenzetting onder punt 1 van het eerste middel, is verzoekers uiteenzetting voornamelijk 

gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, doch in punt 2 wordt kritiek geuit op de 

motieven van de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond is verklaard. 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van art. 8 van de Vreemdelingenwet merkt de verwerende 

partij op dat verzoeker niet betwist dat, overeenkomstig dit art. 8, in het hem betekende bevel om het 

grondgebied te verlaten de bepaling van artikel 7 die werd toegepast, is vermeld. Er kan dan ook niet 

worden ingezien hoe verzoeker dienstig een schending van dit artikel kan aanvoeren. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991 en art. 62 van 

de Vreemdelingenwet, artikelen die allen de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende 

partij gelden dat bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden 

beslissing. 

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

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

z.p.). 

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

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

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

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

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

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 
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De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

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

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

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

1998, 693). 

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

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

maken. 

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

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

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

aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond werd bevonden en aan verzoeker bevel werd gegeven 

om het grondgebied te verlaten en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

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

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

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

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

rechtsregels. 

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

eerste middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Volledigheidshalve laat de verwerende partij gelden dat verzoekers beschouwingen hoe dan ook niet 

kunnen worden aangenomen. 

Verzoekster uit vooreerst kritiek op het onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing dat 

betrekking heeft op het criterium 2.8A. In uiterst vage en summiere bewoordingen stelt verzoekster dat 

de beslissing niet correct gemotiveerd werd aangaande het ontbreken van een geloofwaardige poging 

om in België een wettig verblijf te bekomen. Volgens verzoekster werd op geen enkel moment een 

belangenafweging gemaakt die de beslissing zou kunnen verantwoorden. Verzoeker verwijt de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geen rekening te hebben 

gehouden met het feit dat verzoeker reeds in het verleden een asielaanvraag is ingediend en het 

dossier gekend is onder het OV (…), gezien de procedure gevoerd werd onder een andere naam. Er 

zou tevens niet gemotiveerd zijn omtrent de aangehaalde en voorgebrachte stukken. 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers beschouwingen feitelijke en juridische grondslag 

missen. 

In tegenstelling tot wat verzoeker poogt voor te houden werd in de bestreden beslissing wel degelijk 

afdoende gemotiveerd waarom verzoeker niet gemachtigd kan worden tot verblijf op grond het criterium 

2.8A. Daarbij werd tevens rekening gehouden met alle door verzoeker voorgelegde documenten. 

De verwerende partij laat gelden dat in het vademecum bij de instructies van 17.09.2009 uitdrukkelijk 

wordt verduidelijkt dat, opdat de vreemdeling zich kan beroepen op punt 2.8A van de instructies, hij aan 

volgende voorwaarden dient te voldoen: 

'Volgende vreemdelingen komen in aanmerking: 

A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België 

heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

En die voor 18 maart 2008 [de datum van het regeerakkoord] gedurende een periode een wettig verblijf 

in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk 

afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf bekomen.' 

Zoals in de bestreden beslissing terecht werd overwogen, heeft verzoekster voor 18.03.2008 niet 

gedurende een periode een wettig verblijf in België gehad, noch heeft zij voor die datum een 

geloofwaardige poging ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

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

terecht, en binnen de hem toegekende bevoegdheid geoordeeld dat verzoeker niet gemachtigd kan 

worden tot verblijf op grond van het criterium 2.8A. 

Bovendien heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid ook 

gemotiveerd dat de door verzoeker voorgelegde elementen aangaande haar lokale verankering geen 

afbreuk kunnen doen aan de voorwaarden gesteld in voormeld criterium. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft dan ook rekening 

gehouden met alle door verzoeker voorgelegde elementen. 

Verzoeker is niet ernstig waar hij de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid verwijt geen rekening te hebben gehouden met het feit dat verzoeker in het verleden met 
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gebruik van een andere identiteit (andere naam, geboortedatum en OV-nummer) een asielaanvraag zou 

hebben ingediend. 

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

terecht geoordeeld dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 ongegrond is. 

Na onderzoek van het administratief dossier van verzoeker heeft de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid immers onder meer vastgesteld dat verzoeker voor 

18.03.2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging 

heeft ondernomen. 

Op geen enkel ogenblik vóór de beoordeling van zijn aanvraag heeft verzoeker aan de gemachtigde van 

de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld (noch dienaangaande stukken 

voorgelegd waaruit blijkt) dat hij eerder een asielaanvraag heeft ingediend onder een andere naam. 

Bijgevolg kon de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dan ook 

geen rekening houden met deze gegevens - in zoverre die al bewezen zouden zijn -die verzoeker pas 

thans voor het eerst in zijn verzoekschrift naar voor heeft gebracht. 

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

verweten de aanvraag van verzoeker niet zorgvuldig onderzocht te hebben. 

Het is kennelijk verzoeker die onzorgvuldig (en zelfs frauduleus) gehandeld heeft! 

Het komt immers aan verzoeker toe om aan te tonen dat hij aan de voorwaarden tot het verkrijgen van 

een machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis voldoet en daartoe alle nodige elementen en 

bewijsstukken aan te brengen. 

Van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid kan toch niet redelijk 

verwacht worden om na te gaan of verzoeker al dan niet eerder een of andere aanvraag zou hebben 

ingediend onder een valse naam, indien verzoeker dit zelf niet heeft meegedeeld in zijn aanvraag. 

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

verweten geen rekening te hebben gehouden met elementen waarvan hij geen kennis had op het 

ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient 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) 

In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

Verzoekers beschouwingen falen aldus in rechte en in feite. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een over-

schrijding of afwending van de macht inhouden. 

Om deze redenen kan het eerste middel van verzoeker niet worden aangenomen.  “. 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 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 hij kan 

beoordelen 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. 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. 

 

In de mate dat verzoeker de schending van artikel 8 van de Vreemdelingenwet aanvoert is het 

onderdeel niet dienstig. De bestreden beslissing bevat geen bevel om het grondgebied te verlaten. De 

bestreden beslissing bevat enkel instructies opdat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

gegeven. Dit bevel om het grondgebied te verlaten maakt niet het voorwerp uit van het ingediend 

beroep, zoals omschreven in het verzoekschrift. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing niet correct is gemotiveerd, voert hij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht. 
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Verzoeker verwijt de bestreden beslissing geen rekening te houden met de door hem onder een andere 

naam ingediende asielaanvraag. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in de aanvraag en de aanvullingen zich beriep op een 

ononderbroken verblijf van vijf jaren in België, hetzij criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009. 

 

Verzoeker betwist niet dat om in aanmerking te komen voor een regularisatie, hij naast het aantonen 

van een ononderbroken verblijf van vijf jaren, moet aantonen dat hij een wettig verblijf had of een geloof-

waardige poging heeft ondernomen om een wettig verblijf te verkrijgen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker onder de naam die de verwerende partij bekend was 

voor het nemen van de bestreden beslissing, geen asielaanvraag indiende. Verzoeker toont dit evenmin 

aan. Evenmin werd er in de aanvraag en de aanvullingen aan de verwerende partij kenbaar gemaakt 

dat hij een asielprocedure heeft gehad onder een andere naam. 

 

Verzoeker is dan ook slecht geplaatst de verwerende partij te verwijten niet te antwoorden op elementen 

die haar niet werden kenbaar gemaakt voor het nemen van de beslissing. Voorts wijst de Raad erop dat 

hij zich voor de beoordeling van de zaak, in het kader van zijn wettigheidstoetsing, dient te plaatsen op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de overheid bij de beoordeling van de aanvraag niet is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, dat zij die niet correct heeft beoordeeld of dat zij op grond 

daarvan onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Deze vast-

stelling volstaat om de beslissing te schragen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker aan: “Onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van 

de bestreden beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, beslissing overeenkomstig de wet 

van 29.07.1991.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat dit niet geschied is, minstens op zeer gebrekkige wijze. 

Dat immers de beslissing die genomen werd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 

dienst Vreemdelingenzaken, onjuist is; Dat het Hof van Cassatie geoordeeld heeft naar aanleiding van 

de schending van het grondwettelijk principe inzake motivering van gerechtelijke beslissingen, dat de 

motiveringen wezenlijke waarborg tegen de willekeur is en geldt als bewijs dat de voorgelegde middelen 

onderzocht werden en de uitspraak beredeneerd werd; (Cass. 12.05.1932, Pas. 1932,1, 1666). 

Dat kan besloten worden dat, indien de bestuurshandelingen niet degelijk gemotiveerd werd zulks leidt 

tot een gemis van een wezenlijke waarborg tegen willekeur en zulks geldt als bewijs van de Minister van 

Binnenlandse Zaken de hem voorgelegde middelen niet zorgvuldig onderzocht heeft en zijn uitspraak 

niet beredeneerd heeft; 

Dat er in casu sprake is van een onjuist en anderzijds een manifest gebrek aan motivering in de 

beslissing dat er toe leidt te besluiten dat de aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegde 

middelen niet zorgvuldig onderzocht werden. 

Dat verzoeker niet akkoord kan gaan met de motivering zoals gegeven in de bestreden beslissing van 

24/8/2010. 

Dat verzoeker weldegelijk zich kan beroepen op het criterium 2.8.A. van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. 

Dat verzoeker wel degelijk pogingen heeft ondernomen om een wettelijk verblijf te bekomen zoals blijkt 

uit de bijgevoegde stukken. 

Verzoeker heeft een asielaanvraag ingediend. 

Dat verzoeker zich tevens geïnformeerd heeft bij tal van instanties, alsook bij zijn raadsman. 

Dat een regularisatieverzoek hem telkenmale werd afgeraden aangezien de kans op slagen quasi nihil 

is. 

Dat zulks inderdaad ook blijkt uit de statistieken. 

Dat indien een verzoek tot regularisatie enige kans op welslagen zou gehad hebben verzoeker 

inderdaad daadwerkelijk een poging zou ondernomen hebben waardoor huidige procedure overbodig 

zou zijn geweest. 
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Dat m.a.w. criteria worden opgelegd die niet ingevuld kunnen worden. 

Dat éénieder die in België illegaal verblijft zich informeert omtrent de mogelijkheden tot wettelijk verblijf, 

hetgeen verzoeker uiteraard ook gedaan heeft. 

Niemand wenst in de illegaliteit te blijven ! 

Dat zulks kan geclassificeerd worden onder de algemene noemer van "geloofwaardige poging"- 

Dat verzoeker minstens het voordeel van de twijfel geniet. Verweerster heeft dan ook haar beslissing 

onjuist gemotiveerd. 

 Dat derhalve de bestreden beslissing onjuist is en dient vernietigd te worden gelet op alle aangehaalde 

bovenvermelde redenen. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Verzoeker heeft tevens zijn aanvraag gesteund op het criterium 2.8B en bracht een attest van 

werkbereidheid van de VDAB naar voor, alsook een belofte tot tewerkstelling. 

Niet de minste motivering werd teruggevonden in de bestreden beslissing.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In het tweede middel werpt verzoeker een schending op van 'een onjuiste, gebrekkige of ontbrekende 

motivering van de bestreden beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, beslissing overeen-

komstig de wet van 29.07.1991'. 

De verwerende partij merkt vooreerst op dat de beslissing niet is genomen door de Minister van 

Binnenlandse Zaken, doch wel door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid, bevoegd inzake. Ook verzoekers verwijzing naar de Grondwettelijke motiveringsplicht faalt 

naar recht, nu dit de jurisdictionele motiveringsplicht betreft en het derhalve niet kan worden toegepast 

t.a.v. bestuurshandelingen, hetgeen de in casu bestreden beslissing van de gemachtigde van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid ontegensprekelijk uitmaakt (R.v.V. 

nr. 3.437 dd. 07.11.2007). 

Verder maakt de loutere verwijzing naar 'de wet van 29.07.1997', zonder dat een artikel binnen de 

genoemde wet als geschonden wordt aangeduid, geen ontvankelijk middel uit. Er werd reeds 

geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) dat met het oog op een 

vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek aanvoert, maar hiervoor 

geen wetsbepaling als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: Cass. AR C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. 

Cass. 1997,531). 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek, die niet de vorm doch wel de inhoud van de motivering 

betreft, laat de verwerende partij gelden dat de gemachtigde terecht heeft geoordeeld dat verzoeker zich 

niet kan beroepen op het criterium 2.8A. 

Zoals reeds in antwoord op verzoekers eerste middel werd uiteengezet, heeft de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geheel terecht geoordeeld dat verzoeker niet 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in criterium 2.8A omdat hij voor 18.03.2008 niet gedurende een 

periode een wettig verblijf in België heeft gehad, noch heeft hij voor die datum een geloofwaardige 

poging ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

Verzoekers beschouwingen als zou hij zich geïnformeerd hebben bij tal van instanties, alsook bij zijn 

raadsman, doch werd een regularisatieverzoek hem afgeraden gezien de kans op slagen nihil was, kan 

aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

Daargelaten de vraag of verzoekers ongestaafde beschouwingen zouden aantonen dat hij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen om een wettig verblijf te bekomen, merkt de verwerende partij 

op dat verzoekster deze beschouwingen nooit eerder aan de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft voorgelegd. 

Bijgevolg kon de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geen 

rekening houden met deze elementen bij het nemen van de bestreden beslissing. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient 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) 

In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

Verzoekers beschouwingen kunnen dan ook niet worden aangenomen. 

Verder merkt de verwerende partij op dat verzoekers aanvraag niet gesteund was op het criterium 2.8B. 

In tegenstelling tot wat verzoeker tracht te laten uitschijnen, heeft hij zich in zijn aanvraag geenszins 

beroepen op het criterium 2.8B, doch enkel op het criterium 2.8A. 

In het door verzoeker bij zijn aanvraag gevoegde modelformulier werd immers enkel het criterium 2.8A 

aangekruist: 
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"Ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België: ik voldoe aan de volgende 

voorwaarden: 

- een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België aantonen, en dit voorafgaand aan de 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf (...) 

- vóór 18 maart 2008: 

- een wettig verblijf in België hebben gehad (...) 

- geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

- de lokale verankering in België bewijzen: 1+2+3 bewijzen: 

- de sociale banden die in België gecreëerd werden, het schoolparcours en de integratie van de 

kinderen 

- de kennis van een van de landstalen, of het feit dat men aan alfabetiseringscursussen heeft 

deelgenomen 

- Het beroepsverleden in België en de bereidheid om te werken, het feit dat men beschikt   over   

kwalificaties of competenties die aangepast zijn aan de arbeidsmarkt, onder andere wat de door de 

Gewesten bepaalde knelpuntberoepen betref, het vooruitzicht op het uitoefenen van een 

beroepsactiviteit en/of de mogelijkheid om in zijn behoeften te voorzien. " 

Ook in het begeleidend schrijven dd. 20.10.2009 en het aanvullend schrijven dd. 19.11.2009 heeft 

verzoeker zich nooit beroepen op het criterium 2.8B. 

Aangaande het (ter ondersteuning van zijn aanvraag op grond van criterium 2.8 A) voorgelegde attest 

van werkbereidheid en de 'belofte tot tewerkstelling' heeft de gemachtigde van de federale Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid dan ook geheel terecht geoordeeld: 

"Het feit dat betrokkene sinds 2003 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, werkbereid is, zich heeft op 

werk, Frans en Nederlands zou spreken, taallessen Nederlands volgt, een vrienden- en kennissenkring 

heeft uitgebouwd en verschillende getuigenverklaringen voorlegt, 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 van 19 juli 2009. De 

elementen met betrekking tot zijn lokale verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene zijn/haar 

voordeel weerhouden worden. " 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. De verwerende 

partij merkt op dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie-en Asielbeleid geheel 

terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde ruime discretionaire bevoegdheid, oordeelde dat 

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

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

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

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 

1980 incluis. Terwijl deze beslissing genoegzaam is gemotiveerd, zowel in feite als in rechte met 

draagkrachtige motieven die de bestreden beslissing ten genoege van recht ondersteunen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake overigens 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 hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen 

(cfr. R.v.St, nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Met verwijzing naar de bespreking van het eerste middel voert verzoeker opnieuw de schending 

van de materiële motiveringsplicht aan.  

 

Verzoeker herhaalt dat de motivering onjuist is omdat hij een asielaanvraag heeft ingediend, volgens 

hem een poging om een wettig verblijf te verkrijgen. Dienaangaande valt zijn grief samen met het eerste 

middel zodat het volstaat hiernaar te verwijzen. De Raad merkt nog op dat hij geen rekening kan 

houden met de aan het verzoekschrift toegevoegde stukken nu deze niet zijn meegedeeld aan de 

verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Voorts kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker voorhoudt dat hij geïnformeerd heeft bij tal van 

instanties, ook bij zijn raadsman, die hem evenwel in het verleden afraadden een regularisatieaanvraag 

in te dienen, maar geen begin van bewijs heeft overgemaakt aangaande de eventuele aan de 

verwerende partij overgemaakte “informaties” voor het nemen van de bestreden beslissing. Deze 

bewering of de filosofische beschouwingen hieromtrent kunnen niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 
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Waar verzoeker thans voorhoudt dat hij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ook steunde op het 

criterium 2.8B van de instructie van 19 juli 2009 en hij een attest van werkbereidheid van de VDAB en 

een belofte tot tewerkstelling bijbracht, dient de Raad vast te stellen dat deze stukken inderdaad zijn 

overgemaakt bij de aanvraag, maar dat verzoeker zich niet beriep op het criterium 2.8B zodat de 

verwerende partij er niet toe gehouden was hierop te antwoorden. Bovendien toont verzoeker met zijn 

betoog niet aan dat hij zich kan beroepen op het criterium 2.8B. Nochtans maakte verzoeker gebruik 

van het typeformulier waarop hij enkel diende aan te kruisen op welk criterium hij zich wenste te 

beroepen. Evenmin toont de verzoekende partij aan welke voorgelegde “middelen” niet zorgvuldig 

onderzocht zouden zijn. Tot slot is de verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie niet 

dienstig nu de bestreden beslissing van administratieve aard is. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat verweerster het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden. 

Dat de staatssecretaris zich er toe verbonden heeft om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de 

criteria voor regularisatie zoals beschreven in de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te blijven 

toepassen. 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft beslist om het verzoek van verzoeker tot machtiging tot 

verblijf als ongegrond te verklaren en het bevel tot het grondgebied te laten betekenen zodat van hem 

verwacht mag worden dat hij zijn onderzoeksplicht als onderdeel van de zorgvuldigheidsplicht met de 

nodige ernst dient in acht te nemen. 

Dat immers verzoeker zich op het criterium 2.8.A. heeft gebaseerd met name een langdurig 

ononderbroken verblijf en een duurzame lokale verankering heeft aangetoond. 

Dat verweerster ten onrechte het criterium niet aanvaardt omdat verzoeker geen geloofwaardige poging 

zou hebben ondernomen. 

Dat verzoeker het voordeel van de twijfel moet genieten. 

Dat verweerster het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden daar zij haar onderzoeksplicht niet is 

nagekomen. 

Verweerster is dan ook in zijn onderzoeksplicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht onvoldoende 

nagekomen. 

Indien verweerster voldoende onderzoek had gepleegd, dan was aan het licht gekomen dat verzoeker 

wel degelijk in het verleden een asielaanvraag had ingediend.” 

 

2.3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In zijn derde middel voert verzoeker een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoeker voert andermaal aan dat verweerster ten onrechte het criterium 2.8A niet aanvaardt, en 

herhaalt in hoofdzaak de beschouwingen die hij ook in het eerste en tweede middel reeds had geuit. 

Hierboven werd bij de bespreking van dit eerste en tweede middel reeds afdoende uiteengezet dat 

verzoekers beschouwingen niet kunnen worden aangenomen, en dat de gemachtigde terecht heeft 

geoordeeld dat verzoeker zich niet kan beroepen op het criterium 2.8A. De verwerende partij verwijst 

naar deze uiteenzetting die zij alhier niet nodeloos zal herhalen doch voor zoveel als nodig als 

hernomen wordt beschouwd. 

Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met deze beslissing, kan geen afbreuk doen aan de 

bestreden beslissing die door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid binnen zijn discretionaire bevoegdheid werd genomen. 

Er is in casu geen sprake van een onzorgvuldig gedrag. 

De gemachtigde heeft geheel terecht verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

verklaard. De gemachtigde handelde daarbij binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid en na 

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

conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

De beschouwingen van de verzoekende partij zijn niet meer dan ongestaafde, vage en niet ernstige 

beweringen, en kunnen niet worden aangenomen. Nergens blijkt dat de bestreden beslissing noch wat 

de feiten, noch wat de beslissing zelf betreft, in strijd kan worden geacht met het zorgvuldigheids-

beginsel. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 
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hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Ook het derde middel van verzoeker kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.3. 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). Verzoeker voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat zijn grief samenvalt met het voorgaande. Voorts merkt de Raad nog 

op dat niet kan ingezien worden hoe een “voldoende” onderzoek had kunnen leiden tot de vaststelling 

dat verzoeker een asielaanvraag had ingediend onder een andere naam nu verzoeker dit slechts 

bekend maakt in zijn verzoekschrift, zoals de verwerende partij op correcte wijze uiteen zet. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4.1. In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en houdt een schending in van artikel 10 

en 11 van de Grondwet;  

Dat verweerster stelt dat verzoeker geen beroep kan doen op het criterium 2.8.A. aangezien hij geen 

geloofwaardige pogingen zou hebben ondernomen om een wettelijk verblijf te bekomen. 

Dat diegenen die in het verleden een verzoek tot regularisatie hebben ingediend, doch werden 

afgewezen, meer nog een bevel om het grondgebied te verlaten kregen betekend, wel aanspraak 

kunnen maken op het criterium 2.8.A. 

Dat indien verzoeker zulks op voorhand had geweten, hij uiteraard een regularisatieverzoek had 

ingediend. 

Dat dit een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. 

De ongelijke behandeling is dan louter willekeurig en discriminerend. 

Dat de ongelijke behandeling op louter willekeurige criteria is gebaseerd zodat dit uiteraard niet kan. 

De ongelijke behandeling van verzoeker is in strijd met artikel 10 en 11 van de Grondwet. Dat deze 

middel dan ook gegrond en ernstig is. 

Immers is verzoeker te goeder trouw en verblijft sedert zeer lang in België ( minimum 5jaar) zodat de 

voorwaarde die gesteld wordt met betrekking tot het ondernemen van een geloofwaardige poging tot 

wettig verblijf, discriminerend is en zorgt voor een ongelijke behandeling. 

Dat het laatste middel dan ook ernstig is en gegrond.” 

 

2.4.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In het vierde middel werpt verzoeker een schending op van het gelijkheidsbeginsel en van art; 10 en 11 

van de Grondwet. 

Verzoeker meent dat voormelde bepalingen werden geschonden doordat hij niet gemachtigd kan 

worden tot verblijf omdat hij geen geloofwaardige poging zou hebben ondernomen om een wettelijk 

verblijf te bekomen, terwijl diegenen die in het verleden een verzoek tot regularisatie hebben ingediend, 

doch werden afgewezen en een bevel hebben gekregen wel aanspraak kunnen maken op het criterium 

2.8A. 

De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een 

objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dezelfde regels verzetten er zich overigens 

tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in wezenlijk 

verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een 

redelijke verantwoording bestaat. 

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het 

doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; 

het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid 

bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 

Er moet voorts opgemerkt worden dat een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van 

het gelijkheidsbeginsel slechts kan aanvaard worden indien met feitelijke en concrete gegevens 

aangetoond wordt dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld (R.v.S. 5 maart 2004, nr. 128.878). 

Verzoeker laat evenwel na dit te doen. 
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Er is uiteraard een objectief en markant verschil tussen enerzijds vreemdelingen die hier meer dan vijf 

jaar verblijven en voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België hebben gehad, 

of die voor die datum geloofwaardige pogingen ondernomen hebben om in België een wettig verblijf te 

bekomen en anderzijds vreemdelingen die hier meer dan vijfjaar verblijven zonder dat zij voor 18 maart 

2008 ooit gedurende een periode een wettig verblijf in België hebben gehad of voor die datum geen 

geloofwaardige pogingen ondernomen hebben om in België een wettig verblijf te bekomen. 

Verzoeker toont aldus niet aan dat art. 10, 11 en 191 van de Grondwet werden geschonden. 

Dienaangaande verwijst de verwerende partij naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen: 

"Het grondwettelijk vastgestelde gelijkheidsbeginsel verhindert een verschillende behandeling niet, mits 

dit verschil berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is. Verzoeker toont niet aan dat het 

niet redelijk verantwoord is dat de overheid, bevoegd om een aanvraag om verblijfmachtiging op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet te beoordelen, een onderscheid maakt tussen vreemdelingen 

die een lange periode in illegaal verblijf vertoefd hebben op het Belgisch grondgebied zonder hun 

aanwezigheid kenbaar te maken en vreemdelingen die gedurende de lange periode dat ze op het 

Belgisch grondgebied vertoefden hun aanwezigheid en hun wil om hier op legale wijze te vertoeven 

kenbaar gemaakt hebben aan de Belgische autoriteiten door een geloofwaardige poging ondernomen te 

hebben om een wettig verblijf in België te verkrijgen. Met zijn algemeen betoog waarom hij destijds geen 

regularisatieprocedure heeft opgestart en dat vreemdelingen die "destijds wel een regularisatie-

procedure opstarten, hoewel deze geen enkele slaagkans had" een "premie " zouden ontvangen voor 

"foutieve aanvragen ", toont verzoeker alleszins geen schending aan van het gelijkheidsbeginsel aange-

zien hij niet met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke gevallen ongelijk worden 

behandeld. (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 51 322 van 18 november 2010) 

Het vierde middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.4.3. Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker met 

feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke gevallen ongelijk werden behandeld. Verzoeker 

beperkt zich in het verzoekschrift tot een algemene bewering dat zij die in het verleden een verzoek tot 

regularisatie hebben ingediend doch werden afgewezen, meer nog een bevel om het grondgebied te 

verlaten kregen, wel aanspraak kunnen maken op het criterium 2.8A en verzoeker niet. Met deze 

uiteenzetting toont verzoeker geen schending van het gelijkheidsbeginsel aan. Bovendien komt het de 

Raad niet toe de opportuniteit van de maatregelen betreffende de gegrondheidscriteria van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker overigens de schending niet aanvoert, in vraag te stellen. 

 

Het middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

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 

 


