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 nr. 65 928 van 31 augustus 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 9 mei 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 25 januari 2011 waarbij de aanvraag 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 het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 15 april 2011 

 

Gezien titel I bis, 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 1 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERSWIJVER, die loco advocaat S. STEVENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker is van Indiase nationaliteit, geboren te S. op 20 april 1976. 

 

1.2. Hij diende op 4 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.3. Op 25 januari 2011 werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

een beslissing genomen houdende de ongegrondheid van verzoekers aanvraag om machtiging tot 

voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven als volgt luiden: 
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“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 

onder meer 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 hoeft gehad (..) of die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om 

in België een wettig verblijf te bekomen “. Vooreerst slaagt betrokkene er niet in aan te tonen dat hij v66r 

18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad of v66r 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. Daarnaast slaagt betrokkene er 

niet in aan te tonen dat hij op 15 december 2009 minstens 5 jaar ononderbroken in België verbleef Wat 

betreft de getuigenverklaring van de heer A.; deze kan niet aanvaard worden als bewijs van betrokkenes 

verblijf aangezien deze verklaring niet gedateerd is. Uit de verklaring waarin mijnheer A. verklaart hij 

betrokkene al 4 jaren kent, kan bijgevolg niet afgeleid worden over welke periode dit gaat. Voor 

betrokkenes verblijf in België in 2004 (De periode van 5 jaar wordt namelijk in tegengestelde richting 

berekend vanaf 15 december 2009) legt hij zodoende enkel 1 gedateerde getuigenverklaring van een 

vriend voor. Niet alleen is de getuigen moeilijk identificeerbaar, bovendien lijkt het zeer onwaarschijnlijk 

dat, indien betrokkene effectief in 2004 in België verbleef hij slechts 1 enkele getuigenverklaring kan 

voorleggen om zijn verblijf in België te staven. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Volledigheidshalve dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene qua verblijfsduur eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor punt 2.8B 

van de vernietigde instructies van 19juli 2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, 

moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd Dit doet betrokkene niet. Uit het 

voorgelegde arbeidscontract van AA Euro B.V.B.A van 01.12.2009 wordt de duur van de overeenkomst 

niet gepreciseerd In de instructies staat duidelijk vermeld dat betrokkene een arbeidscontract ho/zij van 

bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur dient voor te leggen om eventueel 

beroep te kunnen doen op 2.8B. Aangezien uit het arbeidscontract niet afleiden valt of het voor minstens 

één jaar of voor onbepaalde duur is en aangezien dit een essentieel element is dat ontbreekt; kan dit 

niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. Betrokkene legt met betrekking tot zijn duurzame 

lokale verankering in België een bewijs intake bij Open School Antwerpen, een arbeidscontract en 

getuigenverklaringen voor. Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn, deze elementen 

doen niets af aan de aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies van 19juli 

2009. De elementen met betrekking tot zijn lokale verankering kunnen bijgevolg niet in betrokkene zijn 

voordeel weerhouden worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de formele motivering van administratieve akten en de schending van artikel 62 

van de vreemdelingenwet. 

 

2.2. Verzoeker licht zijn eerste middel als volgt toe: “Schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet 

van 29/07/1991, betreffende de formele motivering van administratieve akten, artikel 62 van de wet van 

15/12/1980 betreffende toegang tot het grondgebied,  het verblijf en het verwijderen van vreemdelingen: 

Aangezien verzoeker op datum van 15/04/2011 ervan op de hoogte werd gebracht dat zijn verzoek tot 

regularisatie overeenkomstig artikel 9 bis van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

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

ongegrond verklaard werd en dit om redenen dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden gesteld bij 

de instructies van 19/07/2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Dat 

er immers vastgesteld werd dat er onvoldoende getuigenverklaringen waren om het bewijs te leveren 

dat verzoeker reeds vijf jaar In België verbleef; dat verder verwezen werd naar de arbeidsovereenkomst 

voor arbeiders waarop duidelijk vermeld stond dat de arbeidsovereenkomst wel degelijk zou ingaan van 

zodra verzoeker beschikte over de nodige arbeidskaart dewelke noodzakelijk was; dat verzoeker niet 

begrijpt waarom de arbeidsovereenkomst niet aanvaard werd gezien een persoon dewelke niet beschikt 

over de nodige verblijfsdocumenten geen arbeidsovereenkomst kan aangaan en men hem zeker niet in 
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dienst kan nemen vooraleer deze voorwaarden van verblijf ie orde werd gebracht en verzoeker ook 

toegelaten werd om hier tewerkgesteld te worden: dat de motivering zowel in feite als in rechte 

draagkrachtig moet zijn op straffen van onwettigheid van de beslissing; dat de motivering moet bestaan 

uit juridische en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de beslissing liggen; dat in ieder geval 

onduidelijke, onnauwkeurige, stereotype, geëikte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende 

zijn; aangezien de motivering in de bestreden beslissing een aantal essentiële elementen over het hoofd 

ziet en in deze beslissing met geen woord gesproken wordt over het feit dat Dokter C. O. uit zijn fiche 

bestand heeft vastgesteld dat verzoeker reeds patiënt is bij hem sinds 07/12/2005 en dat evenmin 

gesproken werd over de handgeschreven opmerking op het arbeidscontract, namelijk dat verzoeker 

onmiddellijk mocht beginnen werken van zodra hij over een arbeidskaart beschikte en gerechtigd was 

om in België te verblijven; dat het dan ook niet anders kan zijn dat er vastgesteld wordt dat deze 

motivering niet draagkrachtig en deugdelijk in feite noch in rechte kan worden aanzien; dat dit middel 

dan ook gegrond is” 

 

2.3. Uit de 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 

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 (RvS 4 juli 1996, nr. 60.751, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

2.4. 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 januari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat 

feitelijke correctheid betreft: RvS 18 november 1993, nr. 44.948, RvS 1993, z.p.; Antwerpen, 16 juni 

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.  

 

2.5. 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 en de juridische basis aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen:  

 

“(…) Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19juli 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 onder meer 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 hoeft gehad (..) of die 

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

“ Vooreerst slaagt betrokkene er niet in aan te tonen dat hij voor 18 maart 2008 gedurende een periode 

een wettig verblijf in België heeft gehad of voor 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. Daarnaast slaagt betrokkene er niet in aan te tonen dat hij 

op 15 december 2009 minstens 5 jaar ononderbroken in België verbleef Wat betreft de 

getuigenverklaring van de heer A.; deze kan niet aanvaard worden als bewijs van betrokkenes verblijf 

aangezien deze verklaring niet gedateerd is. Uit de verklaring waarin mijnheer A. verklaart hij 

betrokkene al 4 jaren kent, kan bijgevolg niet afgeleid worden over welke periode dit gaat. Voor 

betrokkenes verblijf in België in 2004 (De periode van 5 jaar wordt namelijk in tegengestelde richting 

berekend vanaf 15 december 2009) legt hij zodoende enkel 1 gedateerde getuigenverklaring van een 

vriend voor. Niet alleen is de getuigen moeilijk identificeerbaar, bovendien lijkt het zeer onwaarschijnlijk 

dat, indien betrokkene effectief in 2004 in België verbleef hij slechts 1 enkele getuigenverklaring kan 

voorleggen om zijn verblijf in België te staven. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Volledigheidshalve dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene qua verblijfsduur eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor punt 2.8B 

van de vernietigde instructies van 19juli 2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, 
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moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd Dit doet betrokkene niet. Uit het 

voorgelegde arbeidscontract van AA Euro B.V.B.A van 01.12.2009 wordt de duur van de overeenkomst 

niet gepreciseerd In de instructies staat duidelijk vermeld dat betrokkene een arbeidscontract ho/zij van 

bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur dient voor te leggen om eventueel 

beroep te kunnen doen op 2.8B. Aangezien uit het arbeidscontract niet afleiden valt of het voor minstens 

één jaar of voor onbepaalde duur is en aangezien dit een essentieel element is dat ontbreekt; kan dit 

niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden (…)”. 

 

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

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

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

 

2.7. Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet betreft, moet er op worden 

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

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

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

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

motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is (RvS 30 maart 2004, nr. 

129.903; RvS 27 juni 2006, nr. 160.589). 

 

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

aanvraag ongegrond werd verklaard en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 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.  

 

2.9. In de instructies van 19 juli 2009 (en evenzeer in het vademecum van 21 september 2009 

“Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het 

oude artikel 9, 3e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet”) wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat, 

opdat de vreemdeling zich kan beroepen op punt 2.8B van de instructies, hij aan volgende voorwaarden 

dient te voldoen: 

 

“B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken 

verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, 

hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in 

een inkomen equivalent aan het minimumloon.” 

 

“1)   (...), 

 2) (...), 

 3) U kunt bij de regularisatieaanvraag of bij de actualisering van de hangende aanvraag een  kopie van 

het behoorlijk ingevuld model-arbeidscontract voegen (kan worden gedownload op de sites van de 

Gewesten): 

 

• Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar zijn of van onbepaalde duur. 

• Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale 

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

besluit van 29 juli 1988. Een bezoldiging gelijk aan het wettelijke minimumloon kan verkregen worden 

door verscheidene arbeidscontracten”. 

  En dat: 

“1.De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt de aanvraag en bepaalt of deze in aanmerking kan 

worden genomen op basis van punt 2.8.B. Onder “in aanmerking kan worden genomen op basis van 

punt 2.8.B” moet worden verstaan, de aanvraag: die ingediend werd tussen 15 september 2009 en 15 

december 2009 en die alle nodige documenten bevat, waaronder de kopie van het behoorlijk ingevuld 

modelarbeidscontract zoals hierboven bedoeld, en (...) “. 

 

2.10. De voorgelegde arbeidsovereenkomst bepaalt niet of zij is aangegaan voor bepaalde of 

onbepaalde duur. Zo is het mogelijk dat het een arbeidscontract betreft die niet geldig is voor minstens 

één jaar. Het bestuur kan derhalve niet met voldoende zekerheid oordelen dat het voorgelegde 

arbeidscontract voldoet aan de instructie van 19 juli 2009. Derhalve is het dan ook niet kennelijk 

onredelijk dat het bestuur oordeelde dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van het criterium 

2.8.B. en aldus niet gemachtigd wordt tot een verblijf in België. 
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2.11. Uit geen enkele wettelijke bepaling blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid er toe gehouden zou zijn de wettelijkheid van voorgelegde arbeidsovereenkomsten na te 

gaan. De redenering dat de materiële motiveringsplicht is geschonden omdat geen rekening wordt 

gehouden met de Belgische sociale wetgeving, kan niet worden gevolgd. Het komt verzoeker toe een 

arbeidsovereenkomst voor te leggen conform wat is bepaald in het criterium 2.8B van de vermelde 

instructie indien hij de gunst van een machtiging tot verblijf op grond van die instructie wenst te 

verkrijgen. Van het bestuur moet niet verwacht worden dat zij de Belgische sociale wetgeving 

onderzoekt en toepast in elk individueel geval en in elke mogelijke hypothese. Verzoeker toont 

geenszins aan dat het bestuur een beoordelingsfout heeft begaan. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

2.12. De motivering uit de bestreden beslissing is dan ook in overeenstemming met het bepaalde in de 

instructie en vademecum met verduidelijkingen, alsook het koninklijk besluit van 7 oktober 2009. 

Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. Er wordt door het bestuur geenszins een nieuw 

criterium toegevoegd. Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de Dienst Vreemdelingenzaken zou 

ingaan tegen zijn eigen administratieve praktijk, nu te allen tijde de voorlegging van een arbeidscontract 

wordt vereist waarbij is aangegeven of het een contract van bepaalde duur (minstens één jaar) dan wel 

onbepaalde duur betreft. Waar verzoeker de mening is toegedaan dat een arbeidscontract zonder 

dergelijke vermelding automatisch als een contract van onbepaalde duur dient aanzien te worden, geldt 

vooreerst dat deze Raad niet over de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank beschikt. Daarenboven 

blijkt duidelijk, uit hetgeen gesteld in fine van 2.10, dat het arbeidscontract waarover hier sprake is niet 

zomaar een arbeidscontract betreft uit het reguliere arbeidscircuit maar een arbeidscontract betreft dat 

dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden en regels van het vreemdelingenrecht en het 

vreemdelingenbeleid, dewelke duidelijk kenbaar zijn, met het specifieke en eigen doel een vreemdeling 

al dan niet, uitzonderlijk, te regulariseren op basis van diens verdienste uit te verrichten arbeid, wat met 

voldoende zekerheid bewezen dient te worden middels een arbeidscontract, dat in het licht van het 

vreemdelingenrecht, voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Tot slot kan, aansluitend, nog gewezen worden naar het gegeven dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid bij de beoordeling van de vraag of aan verzoeker een 

machtiging tot verblijf kan worden toegekend, wettelijk over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. 

Deze appreciatiebevoegheid wordt begrensd door de toetsing aan het redelijkheidsbeginsel. Zoals in 

punt 2.10 besproken acht de Raad het oordeel van het bestuur evenwel kennelijk redelijk. De Raad 

herinnert er aan dat regularisatie een gunst is dewelke toegestaan wordt door het bestuur op basis van 

de instructie van 19 juli 2009.   

 

2.13. Aangaande deze ruime appreciatiebevoegdheid waarover het bestuur wettelijk beschikt geldt dat 

de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet een dubbel onderzoek inhoudt (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.847): 

 

“- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft; of er buitengewone 

omstandigheden 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 voorhanden te zijn kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking genomen worden; 

- 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.” 

 

2.14. Het bestuur beschikt inderdaad over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid in het raam 

waarvan deze vermag te beslissen de door verzoeker aangebrachte elementen al dan niet te 

aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. Het komt uiteraard niet aan verzoeker toe deze 

instructies zelf uit te breiden door te stellen dat hij in zijn arbeidsovereenkomst geen aanduiding over de 

aangegane duur van de arbeidsovereenkomst dient voor te leggen.  

 

2.15. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid 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 (cf. RvS 7 
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december 2001, nr. 101.624). Aangezien verzoeker een feitelijke herbeoordeling beoogt, kan zijn middel 

niet worden aangenomen. Hij toont geen onredelijkheid aan. Het oordeel van het bestuur om de 

voorgelegde overeenkomst niet te aanvaarden, daar er een constitutief element ontbreekt, een element 

of een vereiste die kenbaar was aan verzoeker, is dan ook niet kennelijk onredelijk. Verzoeker werpt 

evenmin een schending van het redelijkheidsbeginsel op, toont dergelijke onredelijkheid minstens niet 

aan.  

 

2.16. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van de zorgvuldigheidsplicht: 

 

2.17. Verzoeker licht zijn tweede middel als volgt toe: “Aangezien bovendien de motivering niet correct 

is en in strijd is met het dossier; dat er immers niet gesproken werd over het doktersattest van Dokter C. 

O. dd. 25/11/2009 alsook evenmin gesproken werd over de geschreven opmerking op de 

arbeidsovereenkomst van de BVBA A.A. EURO dd. 01/12/2009; aangezien de verantwoordelijke van de 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, Directie 

Toegang en verblijf dan ook duidelijk onvoldoende kennis had van het dossier en zijn beslissing dan ook 

genomen werd op basis van een onvolledig dossier; dat minstens op deze grond de beslissing van de 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, Directie 

Toegang en verblijf als niet zorgvuldig moet worden beschouwd en de beslissing moet worden 

vernietigd; dat verzoeker dan ook het verdere verblijf in België niet mag worden ontzegd; dat dit middel 

eveneens gegrond is”. 

 

2.18. Het zorgvuldigheidsbeginsel vooreerst 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). 

 

2.19. Verzoeker voert andermaal aan dat “verweerder ten onrechte het criterium 2.8B niet aanvaardt”, 

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

werd bij de bespreking van dit 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 2.8B. Voor zoveel als nodig dient de bespreking van het eerste middel bij 

deze als hernomen te worden beschouwd.  

 

2.20. Waar verzoeker nog toevoegt dat ‘geen rekening werd gehouden met de verklaring van dokter O. 

en de handgeschreven opmerking op het arbeidscontract’, dient het volgende te worden opgemerkt. De 

verklaring van Dr. O. C. doet niet ter zake aangezien de periode van verblijf wordt berekend vanaf 15 

december 2009. Verzoeker dient dus aan te tonen dat hij hier sedert 15 december 2004 ononderbroken 

in het Rijk verblijft, quod non in casu.  De Raad ziet niet in hoe een verklaring van een arts dat verzoeker 

sinds 7 december 2005 bij hem op consultatie komt, aantoont dat verzoeker sinds 15 december 2004, 

dan nog ononderbroken in het Rijk aanwezig was.  

 

2.21. Verder verduidelijkt verzoeker geenszins wat hij precies bedoelt met ‘de handgeschreven 

opmerking’ of wat dat de bedoeling of de draagwijdte van deze opmerking dient te betekenen. 

Verzoekers kritiek is vaag en ongestaafd. De Raad stelt vast dat deze ‘handgeschreven opmerking’ de 

bovenstaande vaststellingen niet weerlegt. 

 

2.22. Wat betreft de bijgebrachte getuigenverklaringen geldt dat deze ofwel niet gedateerd zijn of dat zij 

niet aantonen dat verzoeker reeds vanaf 15 december 2004 ononderbroken in het Rijk verbleef. Zo 

schrijft Christopher S. dat hij verzoeker kent sinds 2006 en schrijft een zekere ‘A.’ dat hij verzoeker sinds 

4 jaar zou kennen zonder evenwel een datum van deze verklaring weer te geven. Dan rest er slechts de 

enkele verklaring van 28 oktober 2009 van een moeilijk te identificeren persoon, gelet op de onleesbare 

stempel, die stelt dat hij verzoeker kent sinds 5 jaar. In de veronderstelling dat die 5 jaar de correcte 

weergave van de bedoelde tijd is, betekent dit dan dat verzoeker sinds 28 oktober 2004, te weten goed 

2 maanden voor 15 december 2004 in het Rijk aanwezig zou zijn geweest. Het bestuur motiveert echter 

uitvoering en duidelijk in haar bestreden beslissing dat zij niet wenst af te gaan op slechts één 

getuigenverklaring, van een ongekende persoon dewelke bovendien niet aantoont dat verzoeker sinds 

dan ononderbroken verbleef in het Rijk. Daarenboven geldt dat getuigenverklaringen een gesolliciteerd 

karakter hebben hetgeen zijn weerslag vindt in de waarde die aan dergelijke bewijsstukken wordt 

gehecht. Het bestuur verwoordt in haar motivering tevens dat zij het zeer onwaarschijnlijk vindt dat 

verzoeker, wanneer deze reeds sinds 15 december 2004 in het Rijk zou verblijven, er niet in slaagt meer 

dan één bruikbare getuigenverklaring voor te leggen of enige andere stukken van allerlei instanties of 

andere derden dewelke mogelijk een grotere bewijswaarde kunnen hebben. Wanneer het bestuur deze 
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redenen duidelijk opgeeft in haar bestreden beslissing impliceert dit dat zij alles in overweging nam en 

onderzocht, doch dat zij deze elementen niet kon weerhouden. Een en ander past in de ruime 

appreciatiebevoegdheid dewelke het bestuur wettelijk geniet bij het beoordelen van de gegrondheid van 

verzoekers aanvraag waar zij slechts stuit op de wettelijke grenzen en de grenzen haar opgelegd door 

de toetsing aan het criterium van de kennelijke redelijkheid. De Raad acht het oordeel van het bestuur in 

deze niet kennelijk onredelijk.  

 

2.23. Het bestuur heeft geheel terecht verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

verklaard. Het bestuur handelde daarbij binnen de haar 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. 

 

2.24. In een derde en laatste middel werpt verzoeker de afwending van macht op, met name “de 

miskenning van feitelijkheden en het gemeenschappelijk   standpunt   van   het   door de Raad van 

Europese Unie bepaalde vreemdelingen definitie”. 

 

2.25. Verzoeker licht zijn derde” en laatste middel als volgt toe: “Aangezien verzoeker hierboven 

uitgebreid uiteengezet heeft op welke wijze de verantwoordelijke van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, Directie Toegang en verblijf op flagrante 

wijze de feitelijkheden miskent en hierdoor zijn macht afwendt; dat het manifest miskennen van een 

aantal gegevens duidelijk een afwending van macht inhoudt zodanig dat eveneens op deze grond de 

vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt; Om deze redenen behage het de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, akte te verlenen van onderhavig verzoekschrift in vernietiging en 

dienvolgens na het verzoek van verzoeker ontvankelijk en gegrond verklaard te hebben, kennis te 

nemen van de argumenten van verzoeker en vast te stellen dat bij de behandeling van het dossier de 

beginselen van behoorlijk bestuur werden geschonden, meer bepaald de norm van de draagkrachtige 

motivering en de zorgvuldigheidsplicht en dienvolgens de beslissing van de verantwoordelijke van de 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, Directie 

Toegang en verblijf dd. 25/01/2011 hetwelk aan verzoeker persoonlijk betekend werd op 15/04/2011 te 

vernietigen”. 

 

2.26. Desbetreffend geldt dat machtsafwending het zekere bewijs vereist dat de overheid haar macht 

slechts heeft aangewend met het oog op de realisatie van een ongeoorloofd doel (RvS 27 oktober 1999, 

nr. 83.177, A.P.M 1999, 176). In casu is er echter geen sprake van het beogen van een ongeoorloofde 

doelstelling als reden, laat staan als enige reden, voor de bestreden beslissing, en verzoeker toont dit 

ook op geen enkele wijze aan. Verzoekers vage en summiere beschouwingen kunnen geen afbreuk 

doen aan de bestreden beslissing. Volledigheidshalve verwijst de Raad naar hetgeen uiteengezet werd 

bij de bespreking van het eerste en tweede middel van verzoeker waaruit afdoende blijkt dat de 

bestreden beslissing terecht werd genomen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend en elf 

door: 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


