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 nr. 67 102 van 22 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 Senegalese nationaliteit te zijn, op 26 juli 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 4 maart 2011 van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 

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 ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard.  

 

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 26 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 september 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VAN PUTTEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 november 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

 

Op 4 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, 
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aan verzoeker ter kennis gebracht op 28 juni 2011. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 06.11.2009 werd 

ingediend door : 

S., A. 

geboren op (…) 

nationaliteit: Senegal 

adres: (…) 

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(en): 

 

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 wenst zich te beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

Om voor dit criterium in aanmerking te komen dient betrokkene een ononderbroken verblijf in België aan 

te tonen sedert tenminste 15.12.2004 en ten tijde van dit ononderbroken verblijf, dient betrokkene een 

wettig verblijf te hebben gehad of een poging tot het bekomen ervan te hebben ondernomen. 

Betrokkene tracht zijn ononderbroken verblijf aan te tonen aan de hand van getuigenverklaringen en 

verwijst voor zijn poging tot het bekomen van een wettig verblijf naar zijn asielaanvraag in 1990. Echter, 

betrokkene verbleef niet ononderbroken in België. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat 

hij van 30.01.1990 tot op zijn minst 21.10.2008 in het bezit is geweest van een Italiaanse 

verblijfsvergunning. Het is best mogelijk dat betrokkene van tijd tot tijd in België verbleef, maar wat de 

getuigen ook mogen beweren, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt duidelijk dat hij niet op 

ononderbroken wijze in België verbleef. Zo verlengde betrokkene op 24.10.2003 nog zijn Italiaanse 

verblijfskaart en verbleef hij volgens de Italiaanse autoriteiten op 31.01.2004 nog op de Via (…) te 

Lecce. Betrokkene ondernam na deze data ook geen poging meer tot het bekomen van een wettig 

verblijf in België. Aldus kan hij zich niet dienstig beroepen op criterium 2.8A. 

Betrokkene wenst nog beroep te doen op het criterium andere prangende humanitaire situaties en 

beweert een etnisch vluchteling te zijn. Dit werd reeds onderzocht in zijn asielaanvraag die werd 

ingediend op 16.08.1990 en negatief werd afgesloten door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen op 19.12.1990. 

Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn 

asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De 

elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen 

andere beoordeling dan die van deze instanties. Bijgevolg kunnen onmogelijk diezelfde verklaringen – 

die als ongeloofwaardig werden bevonden – zonder voorleggen van bijkomend bewijsmateriaal, in 

huidige procedure wel aanvaard worden. 

Het feit dat betrokkene in België verblijft, Frans en Nederlands zou spreken, werkwillig is, een vrienden- 

en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, kan niet weerhouden worden als 

een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet 

dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker aan dat hij weldegelijk voldoet “aan de voorwaarden gesteld in 

het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, 3 en 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet”.  

 

 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 
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“2.1.1. instructie 19 juli 2009 nog steeds van toepassing 

In de negatieve beslissing van 4 maart 2011 stelt de Dienst Vreemdelingenzaken zelf het volgende: 

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

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

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

heeft 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." 

Verzoeker kan zich dus nog wel degelijk beroepen op criterium 2.8.A. van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. 

2.1.2. Aanvraag gebeurde tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 

De aanvraag om machtiging tot verblijf (regularisatie - art 9bis Vreemdelingenwet) werd door verzoeker 

ingediend op 6 november 2009 (stuk 6) en was gebaseerd op criterium 2.8.A. van de instructie van 

19juli 2009. 

Dit criterium wordt slechts in aanmerking genomen voor aanvragen ingediend tussen 15 september 

2009 en 15 december 2009. 

Verzoeker diende de aanvraag aldus tijdig in, op 6 november 2009, dit is tussen 15 september 2009 en 

15 december 2009. 

2.1.3. Drie voorwaarden cumulatief vervuld 

Volgens criterium 2.8.A van de instructie van 19 juli 2009 dienen de volgende drie voorwaarden 

cumulatief vervuld te zijn: 

A. De vreemdeling dient minstens 5 jaar ononderbroken in België te verblijven voorafgaand aan de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf (5 jaar gerekend vanaf 15 december 2009). 

In de negatieve beslissing van 4 maart 2011 stelt de Dienst Vreemdelingenzaken zelf: "om voor dit 

criterium in aanmerking te komen dient betrokkene een ononderbroken verblijf in België aan te tonen 

sedert ten minste 15.12.2004" 

Verzoeker voldoet aan deze voorwaarde gezien hij sinds februari 2004 ononderbroken in België verblijft, 

dit meer dan 5 jaar voor de aanvraag op 6 november 2009. 

Het loutere feit dat verzoeker na 15 december 2004 nog in het bezit was van een Italiaanse 

verblijfsvergunning is absoluut onvoldoende om te besluiten dat verzoeker in de periode van 15 

december 2004 tot op heden niet ononderbroken in België zou hebben verbleven. 

Reeds op 30 januari 1990 werd dit verblijfrecht in Italië gratis en zonder veel formaliteiten verworven. Na 

verlening op 31januari 2004 is verzoeker niet meer in Italië geweest, noch heeft hij enige moeite gedaan 

om het Italiaanse verblijfsrecht te verlengen. 

Het louter bezitten van een verblijfsrecht in een ander land dan België, impliceert geen werkelijk verblijf 

in dat land. 

Bovendien blijkt het ononderbroken verblijf in België na februari 2004 ook uit de volgende voorgelegde 

documenten: 

Op 22 september 2005 vroeg verzoeker een carte consulaire d' identité aan op de ambassade van 

Senegal te Brussel (stuk 8). 

Op 11 november 2008 nam de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel een beslissing m.b.t. verzoeker 

(stuk 9). 

 

B. De vreemdeling dient voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België te 

hebben gehad of voor die datum een geloofwaardige poging hebben ondernomen om in België een 

wettig verblijf te bekomen 

 

Verzoeker heeft op 16 augustus 1990 een asielaanvraag ingediend. Deze werd echter negatief 

afgesloten door het CGVS op 19 december 1990. 

 

Verzoeker bewijst hiermee vóór 18 maart 2008, nl. op 16 augustus 1990 een geloofwaardige poging te 

hebben ondernomen om in België een verblijf te bekomen.  

 

C. De vreemdeling dient een duurzame lokale verankering in België aan te tonen. 

 

 

 

 

Verzoeker verblijft al sinds 1990 in België, gedurende een periode van 21 jaar vormt Antwerpen zijn 

centrum van belangen. 
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Verzoeker heeft verschillende sociale banden (uitgebreide vrienden en kennissenkring) in België, wat 

wordt aangetoond met de voorlegging van de verschillende getuigenverklaringen (bijgevoegd bij zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf dd. 6 november 2009). 

Verzoeker spreekt vloeiend Frans, en leert Nederlandse bij, wat blijkt uit de voorgelegde documenten 

van het Huis van het Nederlands te Antwerpen (stuk5). 

Verzoeker is tevens werkbereid en zou niets liever willen dan legaal te kunnen worden tewerkgesteld in 

België. 

De instructie bepaalt dat men bij het onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België men zich 

niet mag laten leiden door één factor, maar dat men naar het geheel van de feitelijke elementen samen 

zal kijken. 

Bovendien stelt de Dienst Vreemdelingenzaken in zijn negatieve beslissing van 4 maart 2011 dat 

verzoeker elementen van integratie aanhaalt. 

2.1.4. Besluit 

Aangezien verzoeker conform criterium 2.8.A. van de instructie van 19juli 2009 reeds 5 jaar 

ononderbroken in België verblijft en vóór 18 maart 2008 een wettig verblijf heeft aangevraagd en tevens 

een duurzame lokale verankering aantoont; 

Voldoet verzoeker aan de criteria van de richtlijn en bevindt hij zich dus in buitengewone 

omstandigheden zoals voorgeschreven door de wet.” 

 

2.2 In de bestreden beslissing wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 6 november 

2009, ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Er moet worden benadrukt dat verweerder bij de 

beoordeling van de elementen ‘ten gronde’ van de aanvraag, met name of verzoeker in aanmerking 

komt om gemachtigd te worden voor een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt en aldus een ruime 

beoordelingsmarge.  

 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf vraagt verzoeker de toepassing van het criterium 2.8A van de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Verweerder wijst in dat verband op het feit dat de instructie van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, alhoewel deze is vernietigd door de Raad van State, hij de criteria zoals beschreven 

in die vernietigde instructie toch zal blijven toepassen, in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid. 

Bijgevolg stelt verweerder in de bestreden beslissing dat de elementen ‘ten gronde’ worden getoetst aan 

de criteria zoals beschreven in de vernietigde instructie om te oordelen of een machtiging tot verblijf kan 

worden toegestaan al dan niet.  

 

Verzoeker betoogt dat hij voldoet aan het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 

waarvan hij de toepassing heeft gevraagd in zijn aanvraag. 

  

De Raad stelt vast dat de instructie van 19 juli 2009 onder criterium 2.8.A het volgende bepaalde: 

 

“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 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 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 te bekomen.” 

 

 

 

 

Verzoeker betoogt dat hij sinds februari 2004 ononderbroken in België verblijft en dat hij na het 

verkrijgen van zijn Italiaans verblijfsrecht op 31 januari 2004 niet meer in Italië is geweest. Ten bewijze 

van zijn bewering verwijst verzoeker naar de bij het verzoekschrift gevoegde stukken 8 en 9: met name 
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een “carte consulaire d’intentité” van de ambassade van Senegal te Brussel van 22 september 2005 en 

de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel van 11 november 2008.  

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband het volgende gemotiveerd:  

 

“Echter, betrokkene verbleef niet ononderbroken in België. Uit het administratief dossier van betrokkene 

blijkt dat hij van 30.01.1990 tot op zijn minst 21.10.2008 in het bezit is geweest van een Italiaanse 

verblijfsvergunning. Het is best mogelijk dat betrokkene van tijd tot tijd in België verbleef, maar wat de 

getuigen ook mogen beweren, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt duidelijk dat hij niet op 

ononderbroken wijze in België verbleef. Zo verlengde betrokkene op 24.10.2003 nog zijn Italiaanse 

verblijfskaart en verbleef hij volgens de Italiaanse autoriteiten op 31.01.2004 nog op de Via (…) te 

Lecce. Betrokkene ondernam na deze data ook geen poging meer tot het bekomen van een wettig 

verblijf in België. Aldus kan hij zich niet dienstig beroepen op criterium 2.8A.” 

 

De Raad merkt vooreerst op dat hij in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is om na 

te gaan of de 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. 

De Raad oefent een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de 

feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Overeenkomstig de stukken van 

het dossier blijkt dat verzoeker in het bezit was van een Italiaanse verblijfskaart die hij verlengde op 24 

oktober 2003. Volgens de Italiaanse autoriteiten verbleef verzoeker op 31 januari 2004 in Italië. Uit de 

stukken van het dossier blijkt dat verzoeker na 31 januari 2004 geen poging ondernam tot het bekomen 

van een wettig verblijf in België. Verweerder leidt uit deze feiten af dat verzoeker ‘mogelijks’ van tijd tot 

tijd in België verbleef doch hij maakt geen ononderbroken verblijf van 5 jaar in België aannemelijk.  

 

Waar verzoeker betoogt dat hij sinds 31 januari 2004 ononderbroken in België verblijft en verwijst naar 

de bijgevoegde stukken 8 en 9, stelt de Raad vast dat de “carte consulaire d’intentité” van de 

ambassade van Senegal te Brussel van 22 september 2005 (of stuk 8) niet bij zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf is gevoegd. Verzoeker heeft bij zijn aanvraag een afschrift van zijn paspoort 

ingediend, een bewijs van raadpleging van het ziekenhuis Stuivenberg op 4 juni 2003 en zes 

getuigenverklaringen. Waar verzoeker thans voor het eerst verwijst naar een “carte consulaire 

d’intentité” van de ambassade van Senegal te Brussel, kan hij verweerder niet verwijten geen rekening 

te hebben gehouden met dit stuk bij zijn beoordeling van het ononderbroken verblijf in België aangezien 

hij er geen kennis van had. Verweerder leidt uit de ingediende stukken af dat hij weliswaar van tijd tot 

tijd in België verbleef doch dat hij geen ononderbroken verblijf van 5 jaar in België aantoont. Verzoeker 

ontkent niet het motief in de bestreden beslissing dat hij minstens tot 21 oktober 2008 in het bezit was 

van een Italiaanse verblijfsvergunning. De bewijslast voor het voldaan zijn aan de vereiste te voldoen 

aan de criteria zoals werd bepaald in de instructies van 19 juli 2009 rust op de aanvrager. Aangezien 

verzoeker over een Italiaanse verblijfsvergunning beschikt geldig tot 2008 neemt verweerder aan dat 

verzoekers hoofdbelangen zich in Italië situeerden. Verweerder oordeelt dat de getuigenverklaringen 

onvoldoende zijn om het tegengestelde aannemelijk te maken. Verzoeker maakt in het licht van zijn 

betoog niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing niet heeft gestoeld 

heeft op een correcte feitenvinding. Verzoeker weerlegt het motief met betrekking tot het gebrek aan 

bewijzen in verband met het ononderbroken verblijf niet en toont bijgevolg niet aan dat de beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover verweerder beschikt krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad wijst erop dat het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet volstaat om de motieven te weerleggen. De door verzoeker 

aangevoerde grieven en aangehaalde stukken maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen.  

 

In de mate verzoeker de schending aanvoert van het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009,  

merkt de Raad op dat de instructie werd vernietigd bij arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 door de 

Raad van State zodat verzoeker zich niet op dienstige wijze kan beroepen op voornoemde vernietigde 

instructie.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  
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2.3. In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

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

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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 (R.v.St,nr. 101.624,7 

december 2001). 

De Dienst Vreemdelingenzaken haalt in de motivering van zijn negatieve beslissing dd. 4 maart 2011 

twee voorwaarden gesteld door criterium 2.8.A. van de instructie dd. 19juli 2009door elkaar. 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt "Om voor dit criterium in aanmerking te komen dient betrokkene 

een ononderbroken verblijf in België aan te tonen sedert 15.12.2004 en ten tijde van dit ononderbroken 

verblijf, dient betrokkene een wettig verblijf te hebben gehad of een poging tot het bekomen ervan te 

hebben ondernomen". 

Daar waar de Dienst Vreemdelingenzaken in haar negatieve beslissing stelt dat verzoeker een 

ononderbroken verblijf in België sedert 15 december 2004 dient aan te tonen, kan deze gevolgd worden. 

In criterium 2.8.A wordt deze voorwaarde inderdaad duidelijk gesteld. Verzoeker voldoet aan deze 

voorwaarde gezien hij sinds februari 2004 ononderbroken in België verblijf.  

De Dienst Vreemdelingenzaken kan echter niet gevolgd worden, daar zij in haar negatieve beslissing 

stelt dat verzoeker ten tijde van dit ononderbroken verblijf, wettig verblijf dient te hebben gehad of een 

poging tot het bekomen ervan te hebben ondernomen. 

Criterium 2.8.A. van de instructie dd. 19juli 2009 stelt slechts dat een wettig verblijf of een 

geloofwaardige poging tot het bekomen van een wettig verblijf vóór 18 maart 2008 dient te worden 

aangetoond. 

Verzoeker toont aan dat hij vóór 18 maart 2008 een geloofwaardige poging tot bekomen van een wettig 

verblijf heeft ondernomen, hij diende nl. op 16 augustus 1990 een asielaanvraag in in ons land. 

Bijgevolg kan de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken in haar negatieve beslissing van 4 

maart 2011, daar zij een extra voorwaarde creëert (aanvraag tot wettig verblijft zou tijdens 

ononderbroken verblijf dienen te worden ingediend, daar waar de instructie hiervan geen enkele melding 

maakt). 

Uit al deze bovenstaande gegevens blijkt dat verweerder in zijn beslissing van 4 maart 2011 de 

motiveringsplicht heeft geschonden, gezien zij de feitelijke gegevens niet correct heeft getoetst aan de 

voorgeschreven voorwaarden gesteld in criterium 2.8.A.van de instructie van 19juli 2009.” 

 

2.4 Verzoeker betoogt dat hij weliswaar een ononderbroken verblijf van vijf jaar dient aan te tonen doch 

niet dat hij ten tijde van dit ononderbroken verblijf een wettig verblijf dient te hebben gehad. Er wordt in 

de instructie van 19 juli 2009 slechts gesproken van een wettig verblijf vóór 18 maart 2008, hetgeen hij 

kan bewijzen door te verwijzen naar zijn asielaanvraag van 16 augustus 1990. Verweerder creëert aldus 

een extra voorwaarde.  

   

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet betwist dat er drie voorwaarden werden 

opgelegd voor het toepassing van het criterium 2.8A zoals die werden bepaald in de instructie. Evenmin 

betwist verzoeker in zijn verzoekschrift dat de aanvrager cumulatief aan deze voorwaarden dient te 

voldoen.  

 

Onder de bespreking van het eerste middel blijkt dat het motief waarbij een gebrek aan een 

ononderbroken verblijf van vijf jaar wordt vastgesteld, niet onjuist is of kennelijk onredelijk is. De 

vaststelling dat verzoeker niet voldoet aan één van de drie cumulatieve voorwaarden van criterium 2.8A 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Los van de vraag of verweerder terecht vaststelt dat 

geen wettig verblijf of poging daartoe wordt aangetoond ten tijde van het ‘ononderbroken verblijf van vijf 

jaar’, kan deze grief niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden nu het motief “uit het 

administratief dossier van betrokkene blijkt duidelijk dat hij niet op ononderbroken wijze in België 

verbleef” volstaat om de toepassing van criterium 2.8A van de vernietigde instructie te weigeren.  

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig september tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


