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 nr. 66 790 van 19 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 8 juni 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 10 september 2010 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt en van de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 8 oktober 2010. 

 

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 23 juni 2011 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

Op 28 november 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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Op 10 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing, die de 

verzoekende partij op 8 oktober 2010 ter kennis werd gebracht. Dit is de eerste bestreden beslissing, als 

volgt gemotiveerd: 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

Reden: 

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 hij 

voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op deze basis. Betrokkene slaagt er immers niet in om aan te tonen dat hij sinds ten 

minste 31 maart 2007 ononderbroken op het grondgebied verblijft. Uit onderzoek van het dossier blijkt 

dat betrokkene verschillende uitreisstempels in zijn paspoort. 23.08.2006; 20.09.2007; 21.07.2008 Zijn 

verblijf in België is bijgevolg te kort om aanspraak te kunnen maken op regularisatie op basis van het 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

De advocaat verwijst tevens nog naar betrokkenes lokale verankering , zij sociale banden, zijn kennis 

van het Nederland en het Frans zijn schoolloopbaan die hij bekostigde aan de hand van studenten-en 

intrimjobs.hoe goed deze integratie ook moge zijn, dit doet niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf 

voor 18 maart. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

Qua verblijfsduur komt betrokkeen evenmin in aamerking voor 2.8B van de vernietigde instructies van 

19.07.2009. hij verblijft immers niet ononderbroken in België sinds 31.03.2007 en dient een 

arbeidscontract voor te leggen, dit doet betrokkene niet. 

Het feit dat hij madeaandeelhouder van de BVBA M. (…), dit element kan niet in betrokkenes voordeel 

weerhouden worden. 

Wat betreft dat betrokkene gehuwd is met een Belgische onderdaan, en er een procedure gezins-

hereniging art.40 e.v. van de Vreemdelingenwet zou lopen, deze procedure is op 05.08.2010 negatief 

behandeld.” 

 

Op 8 oktober 2010 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

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

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft. Regelmatig verblijf is 

verstreken.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij voert de exceptie van laattijdigheid aan, daar de bestreden beslissingen op 8 

oktober 2010 ter kennis werden gebracht. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/57, tweede lid, van de Vreemdelingenwet kan een beroep tot nietig-

verklaring worden ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de 

beslissing waartegen het beroep gericht is. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing van 10 september 2010 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet – de eerste bestreden beslissing – op 8 oktober 2010 aan de verzoekende partij werd 

betekend. De dies a quo wordt bij de berekening van de beroepstermijn niet in rekening gebracht. De 

verzoekende partij beschikte bijgevolg vanaf 9 oktober 2010 over dertig dagen om een beroep in te 

leiden. Het verzoekschrift tot nietigverklaring en schorsing werd evenwel slechts op 8 juni 2011 aange-

tekend verzonden naar de Raad, terwijl de laatste nuttige dag 8 november 2010 was. Het verzoekschrift 

tot schorsing en nietigverklaring werd bijgevolg laattijdig ingediend. 
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Het gegeven dat beslissing van 10 september 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een tweede 

maal op 10 mei 2011 aan de verzoekende partij werd betekend verandert niets aan het voorgaande. Ter 

terechtzitting betwist de verzoekende partij niet dat de beslissing van 10 september 2010 op 8 oktober 

2010 rechtsgeldig aan de verzoekende partij werd betekend en dat zij derhalve op dat ogenblik volledig 

kennis kreeg van de inhoud van deze beslissing waardoor zij in de mogelijkheid was om met kennis van 

zaken haar rechtsmiddelen aan te wenden. Het gegeven dat de beslissing van 10 september 2010, op 

10 mei 2011, een tweede maal aan verzoekende partij werd ter hand gesteld doet geen nieuwe 

beroepstermijn ingaan (cfr. RvS 30 maart 1988, nr. 29.710; RvS 12 april 2006, nr. 157.523; RvS 18 mei 

2006, nr. 158.967; RvS 19 april 2007, nr. 170.192). 

 

Ook de tweede bestreden beslissing werd de verzoekende partij op 8 oktober 2010 ter kennis gebracht. 

De dies a quo wordt bij de berekening van de beroepstermijn niet in rekening gebracht. De verzoekende 

partij beschikte bijgevolg vanaf 9 oktober 2010 over dertig dagen om een beroep in te leiden. Zoals 

eerder gesteld werd het verzoekschrift tot nietigverklaring en schorsing evenwel slechts op 8 juni 2011 

aangetekend verzonden naar de Raad, terwijl de laatste nuttige dag 8 november 2010 was. Het 

verzoekschrift tot schorsing en nietigverklaring werd bijgevolg laattijdig ingediend. 

 

Het beroep tot nietigverklaring met betrekking tot de beslissing van 10 september 2010 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en de tweede bestreden beslissing, met name het bevel om het grondgebied te 

verlaten, is onontvankelijk ratione temporis. 

 

Ter terechtzitting wordt dit niet betwist door de verzoekende partij. De exceptie van de verwerende partij 

is gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve 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. 

 

4. 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: 
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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 negentien september tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


