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 nr. 66 478 van 12 september 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 20 mei 2011 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 februari 

2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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 wordt en van het bevel om het 

grondgebied te verlaten, betekend op 21 april 2011. 

 

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 25 mei 2011 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

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

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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. Op 3 oktober 2003 diende verzoeker bij de gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden op basis van artikel 9, derde lid 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). 
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1.2. Op 16 februari 2004 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid de in punt 1.1 bedoelde aanvraag onontvankelijk. Deze beslissing werd samen met een bevel om 

het grondgebied te verlaten aan verzoeker betekend op 27 februari 2004. 

 

1.3. Verzoeker diende tegen het bevel om het grondgebied te verlaten een beroep tot nietigverklaring in 

bij de Raad van State. Bij arrest nr. 176.537 van 8 november 2007 werd het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. 

 

1.4. Op 4 december 2009 diende verzoeker een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.5. Op 15 februari 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid de in punt 1.4 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend 

op 21 april 2011 en vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

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

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

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

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar toont 

niet op afdoende wijze aan dat hij sedert tenminste 15.12.2004 op ononderbroke wijze in België leeft 

wat een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor dit criterium. Betrokkene heeft inderdaad in 

2003 het Belgisch grondgebied betreden en diende op 07.10.2003 een aanvraag in toepassing van art. 

9.3 in, die werd afgesloten op 02.02.2004, hem betekend op 27.02.2004. De volgende bewijzen van een 

aanwezigheid op het Belgisch grondgebied dateren pas vanaf 2009 (volgen Nederlandse taallessen en 

attest van werkbereidheid). Dat betrokkene van 23.04.2004 tot 08.11.2007 een procedure lopende had 

bij de Raad van State is geen bewijs van een aanwezigheid op het Belgisch grondgebied aangezien 

betrokkene zich kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsman. Noch uit het administratief dossier, 

noch uit de stukken die betrokkene voorlegt blijkt dat hij in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 in België 

verbleef. Loutere verklaringen kunnen hier niet volstaan, het is aan betrokkene om bewijzen voor te 

leggen. Hij kan zich dus niet dienstig beroepen op criterium 2.8A. 

Het feit dat betrokkene in België verblijft, Nederlandse les heeft gevolgd en werkbereid is, 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 dd. 19.07.2009. 

Betrokkene haalt aan dat zijn zus in België verblijft, maar verzuimt om te verduidelijken waarom dit een 

grond voor regularisatie zou vormen. 

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

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

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

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

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

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

(dertig) dagen na de kennisgeving.”  

 

1.6. Op 21 april 2011 werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend onder de 

vorm van een bijlage 13. Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Reden van de maatregel: 

• art. 7, eerste lid, 1° van de wet en artikel 21 van het koninklijk besluit:  verblijft in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van de wet vereiste documenten; de betrokkene is niet in het bezit van   

een geldig paspoort en/of geldig visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad acht het beroep ambtshalve onontvankelijk voor zover het gericht is tegen de tweede 

bestreden beslissing. Blijkens het verzoekschrift ontwikkelt verzoeker immers enkel een middel met 

betrekking tot de beslissing waarbij zijn aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard wordt. De tweede bestreden beslissing strekt ertoe de illegale verblijfsstatus van verzoeker 
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vast te stellen en steunt op andere juridische en feitelijke vaststellingen dan de beslissing waarbij zijn 

aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. Zelfs indien de beslissing 

waarbij verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt zou 

vernietigd worden en de ingediende regularisatieaanvraag terug ‘open’ valt, quod non, verandert dit op 

zich niets aan de illegale verblijfsstatus van verzoeker. 

 

Er is derhalve geen reden om uitspraak te doen over de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep 

voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, opgeworpen door de verwerende partij 

in haar nota met opmerkingen om een andere reden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

 

Aangezien het eerste en tweede middel nauw samenhangen worden zij samen besproken. 

 

3.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van “de beginselen van behoorlijk bestuur, in 

het bijzonder het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“De regularisatieaanvraag werd gedaan aan de hand van het typeformulier dat door de staatssecretaris 

ter beschikking werd gesteld, o.a. via de website van DVZ. Verzoeker baseerde zich op zijn jarenlange 

verblijf in België en wenst zich te beroepen op criterium 2.8A van de voormelde vernietigde instructies. 

 

Criterium 2.8A vereist een ononderbroken verblijf van minstens vijf jaar in België in combinatie met een 

duurzame en lokale verankering alsook talenkennis en werkbereidheid. DVZ ontkent geenszins dat 

verzoekster duurzaam en lokaal verankerd is. DVZ ontkent niet dat zij de Nederlandse taal machtig is en 

ook werkbereid is naar de toekomst toe. DVZ struikelt echter over het feit dat verzoeker hier al dan niet 

ononderbroken heeft verbleven. 

 

Noch het vademecum van 21/09/2009, bedoeld als verduidelijking van de (thans vernietigde) instructies 

van 19/07/2009, noch de Staatssecretaris voor asiel en migratiebeleid in persoon, hebben het begrip 

ononderbroken verblijf verduidelijkt. Het is voor verzoeker geheel onduidelijk waarop DVZ zich baseert 

om op basis van een onderbroken verblijf de aanvraag van verzoeker te weigeren. Het begrip 

‘ononderbroken’ in het kader van de voormelde instructies werd op geen enkel ogenblik gepreciseerd. 

Ten onrechte meent DVZ dat verzoeker geen ononderbroken verblijf van vijf jaar kan aantonen. Indien 

nergens wordt gepreciseerd wat er verstaan wordt onder ‘ononderbroken’ verblijf, gaat DVZ 

onzorgvuldig te werk wanneer zij de aanvraag van verzoekers in hoofdorde omwille van een gebrek aan 

bewijs van aanwezigheid op het grondgebied weigeren. Verzoeker doet in 2009 een aanvraag tot 

regularisatie van zijn verblijf conform art. 9bis van de Vreemdelingenwet. De DVZ merkt zelf op dat 

verzoeker een procedure in beroep heeft lopen gehad gedurende de periode 23.04.2004 tot 8.11.2007. 

De DVZ stelt echter dat dit geen bewijs vormt van de aanwezigheid van verzoeker op het grondgebied 

aangezien hij zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door zijn raadsman. Verzoeker kan niet anders 

opmerken dat de DVZ nu wel heel hard zijn best heeft gedaan om een stok te vinden waarmee hij de 

hond kan slaan. Te meer omdat verzoeker ter ondersteuning van zijn beweringen enkele verklaringen 

voorlegt die aantonen dat verzoeker zich gedurende 5 jaar voor de aanvraag wel degelijk 

ononderbroken op het Belgisch grondgebied heeft bevonden. 

 

De DVZ heeft de discretionaire bevoegdheid te oordelen op welke wijze deze dienst de stukken 

waardeert, maar dient niettemin zorgvuldig met deze bevoegdheid om te gaan. Dit wil zeggen dat men 

er zich van moet vergewissen dat alle elementen in het dossier op de keper worden beschouwd waarna 

een oordeel wordt geveld. In deze heeft de DVZ het genoegen genomen om te stellen dat de 

verklaringen gevoegd bij de aanvraag van verzoeker niet voldoende zijn om aan te tonen dat verzoeker 

wel degelijk een ononderbroken verblijf heeft gekend in België. Waar de DVZ anders zo goed in is, 

namelijk het maken van rekensommen met alle gevolgtrekkingen als uitkomst, weigert men in deze aan 

te nemen dat wanneer een procedure voor de Raad van State loopt en wanneer verzoeker verklaringen 

bijvoegt, dat verzoeker dan wel degelijk zich ononderbroken heeft verbleven op het Belgisch 

grondgebied. Meer nog, de Stad Antwerpen voegt bij het dossier wanneer het wordt overgemaakt aan 

de DVZ een advies, zoals voorzien in de omzendbrief van 21.06.2077. Dit advies (gevoegd in de bijlage 

aan onderhavig verzoekschrift) wordt vrijblijvend gemeld dat er feitelijke gegevens zijn die een 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 van 12 

aangegeven verblijf van 5 jaar bewijzen. Dit naast een gunstig advies betreffende de lokale verankering. 

Het blijkt dat de DVZ van dit advies abstractie heeft gemaakt wanneer het tot de beslissing is gekomen. 

Bovendien, verzoeker voegt een attest van inschrijving “Open School” september 2007. De DVZ stelt 

dat verzoeker niet aantoont aanwezig te zijn in de periode van 23.04.2004 tot 8.11.2007, terwijl hij in 

september al op de schoolbanken zou moeten zitten om zijn Nederlands bij te schaven. Dat verzoeker 

wel degelijk gedurende een ononderbroken periode voor haar regularisatieaanvraag op het grondgebied 

heeft verbleven, immers waar zou verzoekster naar toe kunnen, al haar familie woont in België, zij heeft 

bovendien geen familie meer in haar land van herkomst?! Het is in deze zeer merkwaardig dat het 

verblijf van verzoeker wordt geweigerd door de DVZ op basis van criteria die zeer ruim zijn omschreven, 

zo ruim zelfs dat slechts enkel een dagelijkse controle of nog, een dagelijkse aanmelding door 

verzoeker bij een politiedienst als ononderbroken verblijf op het grondgebied zal kunnen worden 

beschouwd. Het mag dan ook niet verbazen dat de rechtszekerheid is geschonden met zulke criteria die 

dan nog volgens de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

worden beoordeeld. In die zin, de volgende arresten: Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van 

behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige verwachtingen welke de burger uit het 

bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op 

een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen ofbeloften die de overheid in een concreet 

geval heeft gedaan.(RvS 22 maart 2004, nr. 129.541 en RVV 3 september 2010, nr. 47.773) 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voorvloeiend 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. (RVV 3 september 2010, nr. 47.773) 

In casu houdt de bestreden beslissing een schending in van zowel het vertrouwensbeginsel als het 

rechtszekerheidsbeginsel. Nergens, noch in de vernietigde instructies, noch in het bijhorende 

vademecum of elders, wordt het begrip ‘ononderbroken verblijf’ gedefinieerd. Nergens wordt vermeld 

hoe dan wel het ononderbroken verblijf aan te tonen. Gelet op het voorgaande, creëerde de overheid 

een verkeerde verwachting bij verzoekster. Zij mocht ervan uitgaan dat zij wel degelijk voldeed aan het 

criterium 2.8A. Niet enkel is DVZ onredelijk, onzorgvuldig tewerk gegaan, maar heeft tevens het 

vertrouwen van verzoekster geschaad. Uit al het voorgaande blijkt dat de DVZ de zorgvuldigheidsplicht 

die op hem rust als overheid schromelijk met de voeten heeft getreden. De bestreden beslissing dient 

dan ook vernietigd.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In zijn eerste middel werpt verzoeker een schending op van de beginselen van behoorlijk bestuur, in 

het bijzonder het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Verzoeker is kennelijk de mening 

toegedaan dat ten onrechte werd geoordeeld dat hij niet afdoende heeft aangetoond dat hij sedert 

tenminste 15.12.2004 op ononderbroken wijze in België leeft wat een voorwaarde is om in aanmerking 

te komen voor het criterium 2.8A. Verzoekers beschouwingen kunnen evenwel niet worden 

aangenomen. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, 

op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). Verzoeker toont met zijn 

betoog op geen enkele wijze aan dat het rechtszekerheidsbeginsel zou zijn geschonden. Al evenmin 

toont verzoeker aan dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

in hoofde van verzoeker een rechtmatig vertrouwen heeft gewekt als zouden de door verzoeker 

voorgelegde bewijselementen volstaan teneinde aan te tonen dat hij meer dan vijf jaar ononderbroken in 

het Rijk heeft verbleven. 

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

terecht vastgesteld dat: Betrokkene beroept zich op het criterium 2. 8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009, maar toont niet op afdoende wijze aan dat hij sedert tenminste 15.12.2004 op 

ononderbroken wijze in België leeft wat een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor dit 

criterium. Betrokkene heeft inderdaad in 2003 het Belgisch grondgebied betreden en diende op 

07.10.2003 een aanvraag in toepassing van art. 9.3 in, die werd afgesloten op 02.02.2004, hem 

betekend op 27.02.2004. De volgende bewijzen van een aanwezigheid op het Belgisch grondgebied 

dateren pas vanaf 2009 (volgen Nederlandse taallessen en attest van werkbereidheid). Dat betrokkene 

van 23.04.2004 tot 08.11.2007 een procedure lopende had bij de Raad van State is geen bewijs van 

een aanwezigheid op het Belgisch grondgebied aangezien betrokkene zich kan laten vertegenwoordi-
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gen door zijn raadsman. Noch uit het administratief dossier, noch uit de stukken die betrokkene voorlegt 

blijkt dat hij in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 in België verbleef Loutere verklaringen kunnen hier 

niet volstaan, het is aan betrokkene om bewijzen voor te leggen. Hij kan zich dus niet dienstig beroepen 

op criterium 2. 8A. Verzoekers beschouwingen kunnen aan deze vaststelling geen afbreuk doen. 

Verzoeker kan toch niet redelijk voorhouden als zou het begrip “ononderbroken” in het kader van de 

instructie op geen enkel ogenblik gepreciseerd zijn. Er is toch maar één mogelijke betekenis voor 

“ononderbroken”? Verzoeker kan ook niet dienstig verwijzen naar het schrijven van de stad Antwerpen 

waarin zou vermeld zijn dat er feitelijk gegevens zijn die een aangegeven verblijf van 5 jaar bewijzen. De 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid is immers niet gebonden 

door dit “advies” van de stad Antwerpen en beoordeelt binnen zijn discretionaire bevoegdheid of al dan 

niet afdoende is aangetoond dat de betrokken vreemdeling gedurende vijfjaar ononderbroken in het Rijk 

heeft verbleven. 

Verder merkt de verwerende partij op dat verzoeker niet bewijst dat hij bij zijn aanvraag een document 

heeft gevoegd dat gedateerd is op september 2007 en waaruit blijkt dat hij in september 2007 lessen 

heeft gevolgd. Zulks kan alleszins niet afgeleid worden uit het document waarnaar verzoeker verwijst. 

Het komt nochtans aan verzoeker toe om in zijn aanvraag te verduidelijken op welke elementen hij zich 

beroept teneinde zijn ononderbroken verblijf van 5 jaar aan te tonen en de nodige stukken toe te 

voegen. 

Zelfs indien verzoeker een document zou hebben voorgelegd waaruit zou blijken dat hij lessen zou 

hebben gevolgd in 2007, merkt de verwerende partij ten overvloede nog op dat dit geen afbreuk doet 

aan de vaststelling dat verzoeker niet aangetoond heeft sedert tenminste 15.12.2004 op ononderbroken 

wijze in België te hebben verbleven. Indien verzoeker werkelijk van 2003 tot heden ononderbroken in 

het Rijk heeft verbleven, zou hij daar toch wel afdoende bewijzen moeten kunnen van voorleggen. 

Volledigheidshalve merkt de verwerende partij nog op dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dienaangaande over een discretionaire beoordelings-

bevoegdheid in beschikt het kader waarvan deze vermag te beslissen de door verzoeker aangebrachte 

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

 

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

nr. 167.847 15 februari 2007): 

- wat de regelmatigheid of de ontvankeljkheid 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 

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” 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 

verzoekster het niet eens is met de gevolgtrekkingen door de gemqchtigde van de staatssecretaris kan 

de motieven van de bestreden beslissing niet weerleggen en kan bijgevoig niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing.” (R.v.V. nr. 49.674 van 18 oktober 2010) 

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 bevoegdheid, oordeelde dat 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond diende te worden verklaard. De gemachtigde 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-

beginsel incluis. Verzoekers beschouwingen falen in rechte en in feite. Het eerste middel kan niet 

worden aangenomen.” 

 

3.3. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op “van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

van de criteria vastgelegd in de instructie van 19 juli 2009, van de motiveringsplicht, van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel, en rechtszekerheids-

beginsel.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“8.2.1 Artikel 9 VW stelt dat een vreemdeling gemachtigd dient te worden om langer dan drie maanden 

in België te verblijven. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid (de heer M. Wathelet) heeft de 
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bevoegdheid deze machtiging toe te kennen. Bepaalde specifieke “humanitaire” situaties kunnen de 

toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot verblijf van een vreemdeling in toepassing van het 

oude artikel 9, derde lid en artikel 9bis van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Op 19 juli 2009 vaardigde 

de federale overheid instructies uit met betrekking tot een tiental situaties van vreemdelingen op grond 

waarvan de verblijfstoestand van deze vreemdelingen kon worden geregulariseerd. Naast deze 10 

situaties blijven de Minister, Staatssecretaris en de DVZ nog steeds bevoegd om discretionair te 

beslissen over regularisatie-aanvragen. In haar Arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigde de 

Raad van State de voornoemde instructies van 19 juli 2009. In antwoord op het voormelde arrest van de 

Raad van State benadrukten de Staatssecretaris en Minister voor Asiel- en Migratiebeleid hun 

discretionaire bevoegdheid om beslissingen te nemen in de regularisatiedossiers. Zowel de 

Staatssecretaris als DVZ beloofden ‘loyaal’ te blijven aan de reeds uitgevaardigde instructies. De heer 

Staatssecretaris Meichior Wathelet voor Migratie- en Asielbeleid verduidelijkte in het najaar van 2009 

duidelijk dat elk regularisatiedossier ‘dossier per dossier’ zou behandeld worden. Een afweging van elle 

individuele situatie dringt zich op. De heer Staatssecretaris Wathelet wijst op zijn website nogmaals op 

de noodzaak aan proportionaliteit tussen openbare orde en het waarborgen van persoonlijke en 

familiale rechten en verwijst hiervoor naar de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (arrest RVV 24.096 van 02/03/09). Uit de beslissing in casu van DVZ van 15.02.2011 blijkt 

duidelijk dat er geen afweging werd gemaakt van de individuele situatie van verzoeker. 

 

8.2.2 In de uitoefening van zijn wettelijk toezicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd 

om na te gaan of de administratieve overheid bij het nemen van de bestreden beslissing 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 gekomen. Verzoeker diende op 28.11.2009 een aanvraag in tot 

machtiging van verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich op 

de volgende criteria: 2.8A. Tijdens de uiteenzetting van de Minister en Staatssecretaris voor migratie- en 

asielbeleid te Brussel (02/09/2009 @ Residence Palace te Brussel) werd erop gehamerd dat de criteria 

soepel zou worden geïnterpreteerd. Immers in zoverre de bestreden beslissing aanvoert dat verzoekster 

geen ononderbroken verblijf heeft, schendt deze het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en is de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd. Verzoeker voegt 

een attest van inschrijving van september 2007 en verklaringen dat hij een ononderbroken verblijf heeft 

gekend in een periode van minstens 5 jaar voor de aanvraag. De DVZ weigert aan te nemen dat de 

beroepsprocedure hij de Raad van State voldoende bewijs vormt van een ononderbroken verblijf want 

zo zou verzoeker kunnen worden vertegenwoordigd door zijn raadsman. De DVZ maakt aldus abstractie 

van het attest van inschrijving en van de verklaringen. Verzoeker kan niet anders dan zich de vraag 

stellen of de DVZ er ook vanuit gaat dat zijn toenmalig raadsman hem ook tijdens de lessen bij de ‘open 

school’ heeft vertegenwoordigd?! 

De Staatsecretaris beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid om te beslissen welke door de 

verzoekende partij aangebrachte elementen al dan niet aanvaard worden ten einde een verblijfsrecht 

toe te staan, doch deze discretionaire beoordelingsvrijheid heeft echter de redelijkheid tot grens (R.v.St. 

16juni 2004, nr. 132.494). Inzoverre de overheid, in casu de Staatssecretaris voor Asiel- en 

Migratiebeleid, in een officiële instructie van 19 juli2009 de criteria vastlegt op grond waarvan een 

vreemdeling gedurende een periode van drie maanden een aanvraag tot regularisatie kan indienen om 

een verblijfsvergunning te bekomen, waarbij sommige elementen van deze criteria niet duidelijk werden 

gedefinieerd, waardoor bepaalde vreemdelingen, meer in het bijzonder de huidige verzoeker, de hoop 

kregen en hij wie de valse verwachting/valse hoop werd gewekt dat zij in aanmerking kwamen voor 

regularisatie, dan kan men spreken van een onzorgvuldige beslissing, waarbij de overheid als het ware 

achteraf op zijn eigen woorden terugkomt. Indien de overheid de officiële instructies alsook de 

persoonlijke verduidelijkingen van de Staatssecretaris naast zich neerlegt oftewel er voorwaarden aan 

toevoegt (zie arrest nr. 53.640 van de RVV), schendt de overheid haar zorgvuldigheidsplicht en schendt 

het rechtszekerheidsbeginsel. Gelet op de documenten die verzoeker voegde en gelet op de woorden 

van de Staatssecretaris, mocht verzoeker er in alle redelijkheid van uitgaan dat hij voldeed aan alle 

criteria om te worden geregulariseerd op grond van criterium 2.8A. De bestreden beslissing schendt dit 

vertrouwen. 

 

8.2.4 Zo wordt ook de motiveringsplicht geschonden clie op de DVZ als overheid rust. Immers verzoeker 

moet weten of het al dan niet nuttig is op te komen tegen de beslissing die een overheid heeft genomen 

waarin de rechtstoestand van betrokkene wordt gewijzigd. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker 

niet heeft aangetoond dat verzoeker een ononderbroken verblijf heeft gekend van vijf jaar te tellen in de 

periode voor 15.12.2009. Aangezien de bestreden beslissing is gebaseerd op zeer ruime en voor 

interpretatie vatbare criteria, dat deze criteria dan bovendien nog worden toegepast naar een 
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dicretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris, dat verzoekster pas na het lezen van de bestreden 

beslissing te weten is gekomen op welke wijze eventueel kan worden aangetoond hoe een 

ononderbroken verblijf wordt beoordeeld, kan verzoeker niet anders dan besluiten dat de bestreden 

beslissing niet afdoende is gemotiveerd. Niet in het minste legt de DVZ een aantal cruciale documenten 

naast zich neer, of nog, maakt abstractie ervan. De motiveringsplicht die op de overheid rust wordt met 

de voeten getreden. Immers verzoeker voegt nog een attest van inschrijving open school van september 

2007 en dit terwijl de procedure voor de Raad van State liep tot november 2007. De ontkenning van dit 

gegeven schendt de motiveringsplicht aangezien niet alle elementen in beschouwing werden genomen. 

Bovendien voegt verzoeker een deelcertificaat van 60 lestijden. Dit deelcertificaat werd gegeven op 

12.06.2009. De lestijden werden vanzelfsprekend voor deze datum gevolgd. Dit wordt aangetoond in 

bijgevoegd stuk van 10.05.2011. verzoeker kan dan ook niet anders dan als ononderbroken verblijvende 

te worden beschouwd in een periode van ten minste 5 jaar voor de aanvraag van 28.11.2009 (i.e. 

15.12.2009). Gelet op de voorgaande beschouwingen is de bestreden beslissing dan ook nietig.” 

 

3.4. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In zijn tweede middel werpt verzoeker een schending op van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980, van de criteria vastgelegd in de instructie van 19 juli 2009, van de motiveringsplicht, 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en meer bepaald het zorgvuldigheids- en 

rechtszekerheidsbeginsel. Verzoeker meent dat er geen afweging werd gemaakt van zijn individuele 

situatie en herhaalt zijn kritiek uit zijn eerste middel. In zoverre verzoeker zijn kritiek uit zijn eerste middel 

herhaalt, verwijst de verwerende partij naar haar uiteenzetting betreffende dit eerste middel die hier als 

herhaald kan worden beschouwd. Verder benadrukt de verwerende partij nogmaals dat de gemachtigde 

van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dienaangaande over een discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid in beschikt het kader waarvan deze vermag te beslissen de door verzoeker 

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

 

Er is op 19.07.2009 een instructie opgesteld waarbinnen, in het kader van de discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris of zijn gemachtigde, een tiental concrete situaties (1.1- 1.2 en 2.1-

2.8) worden opgesomd betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid aldus in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State van deze instructies heeft de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid zich, zoals algemeen bekend, geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid (zoals ook uitdrukkelijk gesteld in de bestreden beslissing) deze instructies houdende 

criteria voor regularisaties verder toe te passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de 

opgesomde voorwaarden, te machtigen tot verblijf. Dit is uiteraard net ten gunste van de vreemdelingen 

die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben ingediend in toepassing van deze instructies. 

 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid alle door verzoeker 

in zijn aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, doch werd beslist dat verzoekers aanvraag 

ongegrond was. De verwerende partij laat gelden dat in het vademecum bij de instructies van 

17.09.2009 immers 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.’ 

 

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

terecht vastgesteld dat verzoeker niet op afdoende wijze aantoont gedurende 5 jaar ononderbroken in 

het Rijk te hebben verbleven. Dienaangaande kan verwezen worden naar de uiteenzetting betreffende 

verzoekers eerste middel. De verwerende partij merkt op dat de beoordeling van de gemachtigde van 

de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geenszins onredelijk is, gelet op de stukken 

die verzoeker bij zijn aanvraag heeft voorgelegd. Verzoekers beschouwingen zijn er kennelijk op gericht 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn aanvraag opnieuw te laten beoordelen, waarvoor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nochtans niet bevoegd is. De gemachtigde heeft in casu de door 

verzoeker ingeroepen elementen beoordeeld, en aangegeven om welke redenen deze niet volstonden 
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om aan verzoeker een machtiging tot verblijf toe te kennen. Verzoekers beschouwingen kunnen geen 

afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die terecht werd genomen binnen de ruime discretionaire 

bevoegdheid waarover de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

Verzoeker kan toch niet ernstig voorhouden dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructie niet 

zou mogen worden toegepast, terwijl hij zich daarentegen uitdrukkelijk op de instructie heeft beroepen 

en stelde op basis hiervan te moeten worden geregulariseerd. Verzoekers beschouwingen zijn al te gek 

voor woorden. Verzoeker ‘vergeet’ kennelijk ook dat het op basis van de instructie is dat zijn aanvraag 

ontvankelijk werd verklaard, hetgeen reeds een meer gunstige toepassing van artikel 9bis voornoemd 

impliceert. Ook verzoekers tweede middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.5. De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing 

houdt in dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen 

voorhanden zijn om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

3.6. De Raad dient op te merken dat in de aanhef van de eerste bestreden beslissing het volgende 

gesteld wordt: “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.” Hiermee geeft de verwerende partij 

aan dat de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de 

vreemdelingenwet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid 

die zij aanwendt bij de behandeling ten gronde van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

3.7. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 inzake 

de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: de 

instructie van 19 juli 2009). Partijen zijn het er eveneens over eens dat deze tijdelijk gepubliceerd werd 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en heden nog consulteerbaar is 

op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie, het vroegere Vlaams Minderhedencentrum 

(www.kruispuntmi.be). 

 

3.8. Het gegeven dat de instructie van 19 juli 2009 waarvan gewag gemaakt wordt in de aanhef van de 

eerste bestreden beslissing vernietigd werd, belet niet dat de overheid in het algemeen nader bepaalt 

door welke principes zij zinnens is zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet 

toegekende appreciatiebevoegdheid wanneer zij overgaat tot de beoordeling van de gegrondheid van 

de aanvragen om verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Een dergelijke gedragslijn kan immers bijdragen tot een eenvormige toepassing van 

de discretionaire bevoegdheid en tot het uitsluiten van arbitraire beslissingen. 

 

3.9. Door het uitvaardigen van de instructie van 19 juli 2009 heeft verwerende partij niets anders gedaan 

dan kenbaar te maken door welke criteria zij zich in het algemeen zal laten leiden bij het beoordelen van 

de gegrondheid van de aanvragen om verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. De Raad merkt ten andere op dat de instructie van 19 juli 2009 op een 

niet-exhaustieve wijze bepaalde specifieke situaties opsomt die aanleiding kunnen geven tot de 

toekenning van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit blijkt 

uit de volgende zinsnede: “Deze opsomming neemt de discretionaire macht die de Minister of zijn 

gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze die hieronder worden opgesomd te 

beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan 

naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep.” Door aldus te handelen wijkt verweerder niet 

af van het gestelde in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of installeert hij geen afwijkend regime, 

doch maakt hij de invulling die hij in het algemeen geeft aan de hem door dit artikel toegekende 

discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag om verblijfs-

machtiging slechts publiek en laat hij de mogelijkheid open voor de toekenning van een machtiging tot 

verblijf aan vreemdelingen die zich bevinden in andere prangende humanitaire situaties dan deze die in 

de instructie opgesomd worden. 
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3.10. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). 

 

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). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.11. Criterium 2.8. A. van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “Voor aanvragen ingediend 3 

maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de vreemdeling met een duurzame 

lokale verankering in België in aanmerking komen. Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum 

van zijn affectieve, sociale en economische belangen in België heeft gevestigd. Het bestaan van een 

duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt binnen de soevereine 

beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 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 regeer-

akkoord] 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 te bekomen.” 

 

3.12. Verzoeker was op de hoogte van de cumulatieve voorwaarden die criterium 2.8.A. van de 

instructie van 19 juli 2009 omvat aangezien hij blijkens het administratief dossier samen met de in punt 

1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging een “typeformulier Regularisatieaanvraag” indiende 

waarin hij het volgende aankruiste: 

 

" 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 aan-

vraag voor een machtiging tot verblijf (de periode van 5 jaar wordt in tegengestelde richting berekend, 

vanaf 15 december 2009).  

■ Vóór 18 maart 2008 :  

● een wettig verblijf in België hebben  gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt 

door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum)  

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

 

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

1. De sociale banden die in België gecreëerd werden, het schoolparcours en de integratie van de 

kinderen 

2. De kennis van een van de landstalen, of het feit dat men aan alfabetiserings- of taalcursussen heeft 

deelgenomen 

3. 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 betreft, het vooruitzicht op het uitoefenen van een beroeps-

activiteit en/of de mogelijkheid om in zijn behoeften te voorzien.” 

 

3.13. De bestreden beslissing stelt in concreto: “Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19.07.2009, maar toont niet op afdoende wijze aan dat hij sedert tenminste 
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15.12.2004 op ononderbroke wijze in België leeft wat een voorwaarde is om in aanmerking te komen 

voor dit criterium. Betrokkene heeft inderdaad in 2003 het Belgisch grondgebied betreden en diende op 

07.10.2003 een aanvraag in toepassing van art. 9.3 in, die werd afgesloten op 02.02.2004, hem 

betekend op 27.02.2004. De volgende bewijzen van een aanwezigheid op het Belgisch grondgebied 

dateren pas vanaf 2009 (volgen Nederlandse taallessen en attest van werkbereidheid). Dat betrokkene 

van 23.04.2004 tot 08.11.2007 een procedure lopende had bij de Raad van State is geen bewijs van 

een aanwezigheid op het Belgisch grondgebied aangezien betrokkene zich kan laten 

vertegenwoordigen door zijn raadsman. Noch uit het administratief dossier, noch uit de stukken die 

betrokkene voorlegt blijkt dat hij in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 in België verbleef. Loutere 

verklaringen kunnen hier niet volstaan, het is aan betrokkene om bewijzen voor te leggen. Hij kan zich 

dus niet dienstig beroepen op criterium 2.8A.” 

 

Hieruit blijkt dat er, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, wel degelijk een afweging werd gemaakt 

van de individuele situatie van verzoeker in het licht van het door hem zelf ingeroepen criterium 2.8. A. 

van de instructie van 19 juli 2009. 

 

3.14. De bewijslast inzake het aantonen van een langdurig ononderbroken verblijf in België dat minimum 

5 jaar bedraagt voorafgaand aan de aanvraag, ligt bij de aanvrager en is bij gebrek aan enige 

reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen overgelegd worden, vrij. De 

gemachtigde van de staatssecretaris beschikt over een zeer ruimte appreciatiebevoegdheid bij de 

beoordeling van de neergelegde stukken waarop de Raad enkel vermag een marginale wettigheids-

toetsing uit te oefenen. De aanvrager van een verblijfsmachtiging dient zelf zorgvuldig te zijn en er zorg 

voor te dragen dat de aanvraag vergezeld gaat van de nodige overtuigingsstukken. 

 

3.15. Concreet wordt van verzoeker verwacht dat hij onder meer aantoont dat hij van 4 december 2005 

tot 4 december 2009 in België verbleef en dit op een onafgebroken wijze. 

 

3.16. Verzoeker valt blijkens zijn verzoekschrift over het feit dat het begrip “ononderbroken verblijf” 

nergens wordt verduidelijkt, maar met deze kritiek gaat hij eraan voorbij dat de bestreden beslissing 

hem niet zozeer verwijt van niet aangetoond te hebben op een ononderbroken wijze in België vertoefd 

te hebben in de periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn aanvraag, doch wel van niet aangetoond te 

hebben dat hij überhaupt “in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 in België verbleef. Loutere verklaringen 

kunnen hier niet volstaan, het is aan betrokkene om bewijzen voor te leggen.” De Raad ziet bovendien 

niet in hoe verzoeker aan een niet gedefinieerd begrip de verwachting kan ontlenen dat hij dan voldoet 

aan het begrip en bij uitbreiding voldoet aan het criterium 2.8. A. van de instructie van 19 juli 2009. 

Verzoeker kan in deze ook geen verwachting ontlenen aan een “uiteenzetting van de Minister en 

Staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid te Brussel (02/09/2009)” waarbij “erop gehamerd (werd) 

dat de criteria soepel zouden worden geïnterpreteerd” aangezien een dergelijke algemene uiteenzetting 

geen bron van recht is of een instrument dat bindend is voor de verwerende partij. Verzoeker toont ook 

op geen enkele wijze in concreto aan waarom hij aan deze uiteenzetting voor zijn specifiek geval de 

verwachting kon ontlenen dat zijn geval zou geregulariseerd worden. Verzoeker kan ten slotte niet 

dienstig verwijzen naar het arrest van de Raad met nr. 53 640 aangezien dit handelt over een andere 

kwestie, namelijk het toevoegen door de gemachtigde van de staatssecretaris van een voorwaarde die 

niet vermeld staat in de instructie.    

 

3.17. Blijkens het administratief dossier voegde verzoeker de volgende documenten toe aan het 

“typeformulier Regularisatieaanvraag” dat zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag vergezelde: 

● “Paspoort A.S. met binnenkomst 2003 

● Overlijdensakte vader verzoeker 

● Identiteitskaart zus verzoeker 

● Arbeidskaart 1983 

● Loonstroken 1983 

● Aankomstverklaring 23-09-23 

● Schrijven Stad Antwerpen ivm 9 lid 3 dd 11-12-03 

● Attest van inontvangstname 11-12-03 

● Briefwisseling voormalig raadsman aan verzoeker 2003 en 2004  

● Schrijven Raad van State 04-04-07 

● Inschrijving Open School september 2007 

● Deelcertificaat NT2 12-06-09 

● Belofte van aanwerven” 
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3.18. In de eerste bestreden beslissing wordt de door verzoeker overgemaakte briefwisseling inzake de 

procedure die hij had laten instellen bij de Raad van State tegen het in punt 1.2. bedoelde bevel om het 

grondgebied te verlaten als volgt beoordeeld: “Dat betrokkene van 23.04.2004 tot 08.11.2007 een 

procedure lopende had bij de Raad van State is geen bewijs van een aanwezigheid op het Belgisch 

grondgebied aangezien betrokkene zich kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsman.” De door 

verzoeker overgemaakte verklaringen ten bewijze van zijn aanwezigheid worden als volgt beoordeeld: 

“Loutere verklaringen kunnen hier niet volstaan, het is aan betrokkene om bewijzen voor te leggen.” 

Verzoeker ontwikkelt een ganse boutade met betrekking tot voormelde beoordelingen maar met 

dergelijke oprispingen toont hij niet aan dat zij de door hem aangehaalde bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur schenden. Van iemand die voorhoudt in België verbleven te hebben in de jaren 2005, 

2006, 2007 en 2008 kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij diverse bewijzen daarvan kan 

overmaken zoals rekeninguittreksels, facturen, huurovereenkomsten, doktersattesten, … 

 

3.19. Waar verzoeker verwijst naar het bij het verzoekschrift gevoegde advies dat de burgemeester van 

de stad Antwerpen verstrekte op 2 september 2010 aangaande de aanvraag om verblijfsmachtiging van 

verzoeker, waarin deze gunstig adviseert voor de behandeling van het criterium “duurzame lokale 

verankering” en in fine meedeelt “Tenslotte wens ik u vrijblijvend mee te delen dat wij hebben 

vastgesteld dat in dit dossier feitelijke gegevens aanwezig zijn die een aangegeven verblijf van 5 jaar 

bewijzen” en waar verzoeker betoogt dat verwerende partij daarvan “abstractie gemaakt heeft wanneer 

(zij) tot de beslissing is gekomen” kan de verwerende partij volledig gevolgd worden waar zij in haar 

nota stelt: Verzoeker kan ook niet dienstig verwijzen naar het schrijven van de stad Antwerpen waarin 

zou vermeld zijn dat er feitelijk gegevens zijn die een aangegeven verblijf van 5 jaar bewijzen. De 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid is immers niet gebonden 

door dit “advies” van de stad Antwerpen en beoordeelt binnen zijn discretionaire bevoegdheid of al dan 

niet afdoende is aangetoond dat de betrokken vreemdeling gedurende vijf jaar ononderbroken in het 

Rijk heeft verbleven.” 

 

Er wordt immers noch in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet noch in de instructie van 19 juli 2009 

bepaald dat het advies van de burgemeester in deze bindend is en dat indien het advies niet gevolgd 

wordt, hieromtrent dient gemotiveerd te worden. De stukken die verzoeker ter ondersteuning van zijn 

aanvraag ingediend heeft, werden beoordeeld door de gemachtigde van de staatssecretaris in de eerste 

bestreden beslissing. Verzoeker betoogt nergens dat hij stukken heeft overgemaakt die niet beoordeeld 

werden door de gemachtigde van de staatssecretaris. De vage omschrijving in het bovenvermeld advies 

van de burgemeester van de stad Antwerpen van 21 september 2010 dat “wij hebben vastgesteld dat in 

dit dossier feitelijke gegevens aanwezig zijn die een aangegeven verblijf van 5 jaar bewijzen”, dat 

verzoeker in zijn verzoekschrift zelf bestempelt als een “vrijblijvend(e)” vermelding, maakt niet dat er 

daadwerkelijk stukken zijn overgemaakt die een onafgebroken verblijf van vijf jaar voorafgaand aan de 

aanvraag om verblijfsmachtiging aantonen. 

 

3.20. Waar verzoeker verwijst naar het bij zijn verzoekschrift gevoegde “attest van inschrijving Open 

School september 2007”, opgesteld door Open School Antwerpen op 30 mei 2008, dient de Raad op te 

merken dat dergelijk duidelijk gedateerd, ondertekend en ingevuld attest zich niet in het administratief 

dossier bevindt. Verwerende partij kan niet verweten worden geen rekening gehouden met een stuk dat 

in totaal onleesbare vorm werd overgemaakt. 

 

3.21. Waar verzoeker verwijst naar een bij zijn verzoekschrift gevoegd “deelcertificaat van 60 lestijden”, 

opgesteld op 12 juni 2009 door Open School Antwerpen, ziet de Raad niet in op welke wijze dit stuk 

waarin op algemene wijze gesteld wordt dat de gevolgde module “in totaal 60 lestijden (omvat) en deel 

uit(maakt) van de opleiding Alfabetisering Nederlands Tweede Taal- Richtgraad 1)” aantoont dat 

verzoeker “in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008”  in België zou verbleven hebben. 

 

3.22. Waar verzoeker verwijst naar een attest opgesteld op 10 mei 2011 door “Open school Antwerpen” 

aangaande gevolgde lessen Nederlands dient de Raad op te merken dat verwerende partij niet kan 

verweten worden geen rekening gehouden te hebben met een stuk waarover ze niet kon beschikken 

aangezien het dateert van na het treffen van de bestreden beslissing. Het komt de Raad als annulatie-

rechter niet toe verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging te gaan beoordelen op basis van een stuk 

dat voor het eerst aan het verzoekschrift wordt toegevoegd.  

          

3.23. Concluderend dient de Raad vast te stellen dat de motivering van de bestreden beslissing niet aan 

het wankelen kan gebracht worden door verzoekers betoog dat bol staat van boutades en door zijn 

overtuiging dat hij wel degelijk voldoet aan alle criteria om te worden geregulariseerd op grond van 
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criterium 2.8.A. van de instructie van 19 juli 2009. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij in 

casu haar appreciatiebevoegdheid heeft toegepast op een wijze die strijdig is met artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, of op een kennelijke onredelijke of onzorgvuldige wijze gehandeld heeft of in strijd 

met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel door zijn aanvraag om verblijfsmachtiging ongegrond 

te verklaren.  

  

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissing kan leiden aangevoerd. Het beroep is onontvankelijk voor zover het ingediend werd tegen de 

tweede bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

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

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

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

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

verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


