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 nr. 67 130 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 en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 24 juni 2011 

hebben 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 16 mei 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 wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied 

te verlaten, betekend op 25 mei 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 29 juni 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. RODRIGUEZ, die loco advocaat B. BRIJS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.Op 6 maart 2009 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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). Op 23 november 2009 

dienden verzoekers opnieuw een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  
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1.2. Op 24 augustus 2010 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing waarbij de in punt 

1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging van 6 maart 2009 ontvankelijk doch ongegrond werd 

verklaard. 

 

1.3. De in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging van 23 november 2009 werd op 16 mei 

2011 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Deze beslissing werd betekend op 25 mei 2011 en vormt 

de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van de instructie van 19 juli 2009 

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

instructie 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. 

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar zij 

voldoen niet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor regularisatie op 

deze basis. Op 16.12.2010 werden betrokkenen per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van 

het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken onder voorbehoud van de voorlegging van een door de 

bevoegde gewestelijke overheid afgeleverde arbeidskaart B, instructies tot afgifte van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister dat een jaar en een maand geldig is, zou versturen naar het 

gemeentebestuur van de verblijfplaats van betrokkenen. De bevoegde gewestelijk overheid in casu de 

Vlaamse overheid weigerde echter de toekenning van de arbeidskaart B op 12.05.2011 (referentie 

LR/1.062.029/73). Bijgevolg komen betrokkenen niet in aanmerking voor een verblijfsregularisatie op 

grond van criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

Het feit dat betrokkenen sinds 21.12.2006 in België verblijven, zich geïntegreerd hebben, sociale 

banden zouden hebben, lessen Nederlands gevolgd hebben en diverse attesten hiervan voorleggen, 

werkbereid zijn, attesten van werkbereidheid opgesteld door de VDAB en een arbeidscontract opgesteld 

door de werkgever S.H. bvba op 02.11.2009 voorleggen, kan niet weerhouden worden als een grond 

voor regularisatie. Deze elementen aangaande de integratie van betrokkenen, doen niets af aan de 

voorwaarden die gesteld worden in de instructie van 19.07.2009 Wat betreft het aangehaalde argument 

dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare orde dient opgemerkt te worden dat van 

alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde wetgeving. 

Betrokkenen voegen een schrijven van de Belgische Ahmadiyya Moslim vereniging d.d. 08.10.2009 bij 

hun aanvraag, waarin melding gemaakt wordt van de problemen die Ahmadiyya moslims kunnen 

ondervinden in Pakistan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat betrokkenen geen persoonlijke bewijzen 

voorleggen die aantonen dat zij het slachtoffer van vervolging zouden kunnen worden in hun land van 

herkomst. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw persoonlijk element toe aan de elementen 

die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten 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. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asiel-

procedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Zij dienden een 

asielaanvraag in op 22.12.2006, die afgesloten werd op 08.10.2007 met een beslissing van weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten hen betekend op 08.08.2007 en verblijven sindsdien illegaal in België. De duur 

van de procedure – namelijk iets minder dan tien maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

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 

betrokkenen 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.” 

 

1.4. Op 25 mei 2011 werd verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten betekend onder de 

vorm van een bijlage 13. 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 
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“(…)Reden van de maatregel: 

• De betrokkenen verblijven langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of 

slagen er niet in het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden hebben (art. 7, alinea 1, 2° 

van de Wet van 15 december 1980). 

° Betrokkenen werden niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 08.10.2007. 

° Betrokkenen maken reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 08.08.2007. Zij hebben echter geen 

gevolg gegeven aan dit bevel en verblijven nog steeds illegaal in het land. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

2.1. In een eerste middel werpen verzoekers de schending op van “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, (…) van de motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 62 van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen en de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen” en van “het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, 

meerbepaald het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, alsook het criterium van redelijkheid en 

proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen.” 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Doordat, 

• Artikel 62 van de wet van 15/12/1980 stelt: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed" 

• De vermelde wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

stelt: 

Artikel 2: 

"De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemoti-

veerd." 

Artikel 3: 

"De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

• Het principe van behoorlijk en zorgvuldig bestuur houdende oa de beginselen van redelijkheid - 

billijkheid, proportionaliteit, rechtmatig vertrouwen en voorzorg, houdt in dat de overheid zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden. De beslissing dient zich de baseren op informatie die correct werd 

verkregen. De overheid dient zich ervan voldoende te vergewissen en te informeren teneinde een 

beslissing te nemen met volle kennis ter zake. De overheid dient tot een beslissing te komen op basis 

van een volledig en adequaat onderzoek van het concreet geval in redelijkheid en in billijkheid. 

En doordat, 

De verzoekende partijen op 06/03/2009 een aanvraag indienden conform artikel 9bis van de Wet van 

15/102/1980 voornoemd die als volgt werd gemotiveerd : 

Betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag in België en de buitengewone omstandigheden. 

Verzoeker dient zijn aanvraag op grond van artikel 9bis Vw in België in omwille van het feit dat hij op dit 

ogenblik niet naar Pakistan kunnen terugkeren. 

Vooreerst is er de medische problematiek in hoofde van Mevrouw S. (…). Meer bepaald werd in 

december 2008 een knobbeltje in de borst van verzoekster ontdekt en diende zij onderzoeken te 

ondergaan om vast te stellen of dit ai dan niet kwaadaardig was (stuk 2). 

Inmiddels is gebleken dat dit (voorlopig) niet het geval is, doch verzoekster dient voortdurend ander 

medische opvolging te blijven teneinde onmiddellijk te kunnen optreden wanneer het gezwel 

kwaadaardig zou worden en/of er uitzaaiingen zouden ontstaan welke wel kwaadaardig zouden zijn. 

Los van de beslissingen inzake hun asielaanvraag, werd door de Belgische instanties nooit betwist dat 

verzoekers Ahmadi-gelovigen zijn en deze geloofsgroep in Pakistan het slachtoffer is van vervolgingen 

zowel door de overheid als door extremistische religieuze groeperingen en mensenrechtenschendingen 

tegen hen schering en inslag zijn. 

Verzoekers kunnen dan ook onmogelijk een normaal leven leiden op een menswaardige manier, met 

recht op hun eigen godsdienstbeleving. 
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Bovendien beschikken verzoekers niet over de nodige reisdocumenten om eventueel naar Pakistan 

terug te keren. Verzoekers zijn immers enkel in het bezit van hun nationale identiteitskaart en zijn met 

een vals paspoort naar België gereisd. Omwille van hun Ahmadi afkomst kunnen zij geen internationale 

reispas bekomen op de Pakistaanse ambassade te Brussel. 

Bij iedere aanvraag op de ambassade dient immers telkens het vakje 'religie' ingevuld te worden. 

Wanneer verzoekers Ahmadi invullen, weigert de Pakistaanse overheid een paspoort af te leveren. 

Omwille van al deze redenen achten verzoekers zich dan ook gerechtigd onderhavige aanvraag in 

België in te dienen en menen zij dat hun verzoek ontvankelijk is. 

Betreffende de rechtvaardiging verder verblijf in België en de humanitaire redenen. 

Het hoeft geen betoog dat er in hoofde van verzoekers voldoende humanitaire redenen zijn teneinde 

hen toe te laten tot een verder verblijf in België. 

Zo is er vooreerst het feit dot verzoekers sedert december 2006 ononderbroken in België verblijven en 

zij inmiddels alhier hun leven opnieuw hebben opgebouwd, niettegenstaande het feit dot dit op hun 

leeftijd geen evidentie is. 

Zo heeft mevrouw Salamat een cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd en volgt zij Nederlandse 

lessen, waarvoor zij reeds geslaagd is in niveau 2 (stuk 3) 

Ook de Heer Mohammed heeft een aanvang genomen met het volgen van Nederlandse lessen (stuk 4)- 

Daarnaast is er de medische problematiek in hoofde van verzoekster - welke evenwel voorlopig niet 

levensbedreigend is, zodat een verzoek conform artikel 9ter Vw. op dit ogenblik nog niet opportuun is 

waarbij zij een gezwel in de borst heeft. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit goedaardig is, doch 

zij dient permanent medisch te worden opgevolgd teneinde onmiddellijk tot de nodige zorgen te kunnen 

voorgaan wanneer het gezwel kwaadaardig zou worden en/of er uitzaaiingen zouden ontstaan. 

Voorts zijn verzoekers Ahmadi-gelovigen, waarvan algemeen geweten is dat zij geen menswaardig 

kunnen leven in Pakistan. 

Zo blijkt uit de jaarrapporten van Amnesty International dut het religieus geïnspireerd geweld nog 

toeneemt en de schendingen van de mensenrechten, waaronder martelingen en doodstraf, een 

toename kent. Zo werden tientallen Ahmadi's - ook kinderen - louter omwille van hun geloof gedood 

door gewone burgers [http://www.amnesty.org). 

Dergelijke uitingen van geweld zijn uiteraard niet vreemd in een land dat via wettelijke basis de rechten 

van de Ahmadi-geloofsgemeenschap sterk aan banden legt. 

Met name verbiedt het Pakistaanse wetboek o.m. dal Ahmadi's zichzelf moslims noemen en gebruik 

maken van islamitische woorden, zinnen en begroetingen, waarop celstraffen staan (section 298c, 

Penal Code, in Excerpts from State of Human Rights in 2000, published by the Human Rights 

Commission of Pakistan). 

Tevens maakt het U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices melding van : 

"Ahmadi's suffer from various restrictions of religious freedom and widespread social discrimination, 

including violation of their places of worship, being barred from burial in Muslim graveyards, denier/ of 

freedom of failli, speech and assembly and restrictions on their press" (http: //www .stateciov.be; www. 

usinfo.stategov.com: www. thebersecution. org). 

Uit het feit dot de overheid dit alles stilzwijgend aanschouwt, blijkt duidelijk dat zij Ganter deze 

extremistische daden staat en zij door de wetgeving zeif een legaal karakter hieraan geeft (zie Excertpts 

from State of Human Rights - zie supra). 

Dit overheidsbeleid leidt er dan ook toe dat de belagers van Ahmadi's zich straffeloos achten en zij dan 

ook gestimuleerd worden in hun laakbare gedragingen, nu zij deze minderheid niet beschermt, meer 

nog, zelfs bescherming weigert te bieden wanneer dit door Ahmadi's wordt gevraagd. 

De terugdrijving van een Ahmadi komt dus neer op een mensonterende behandeling, zoals die 

veroordeeld werd in artikel 3 van het EVRM (zie ook VELU, J. en ERGEC, R., La Convention 

Européene des droits de l'Homme, Bruylant, 1990, nr. 262). 

Het is dan ook duidelijk dat verzoekers bij een eventuele terugkeer naar Pakistan geenszins op een 

humane en menswaardige wijze zullen kunnen leven en zij hun geloof niet ten voile kunnen belijden. 

Dit, in combinatie met de nodige medische opvolging voor Mevrouw S. (…) en het feit dat verzoekers op 

een respectievelijke leeftijd gekomen zijn waardoor werken voor hen moeilijk is, leidt ertoe dat het uiterst 

onhumaan zou zijn om verzoekers naar Pakistan te laten terugkeren. 

Om al deze redenen vragen verzoekers dan ook gemachtigd te worden tot een verder verblijf in België. 

En op 23/11/2009 een aanvraag tot machtiging van verblijf indienden op basis van artikel 9bis, met 

name de instructies dd. 18/07/2009. Met daarbij een type-formulier tot actualisatie aangezien zij op de 

andere 9bis aanvraag nog geen antwoord hadden ontvangen. Aangezien geen zekerheid bestond 

omtrent het feit of een beslissing was genomen (doch nog niet betekend) omtrent de lopende aanvraag 

is de actualisatie aanvraag via de burgemeester van de stad Antwerpen verstuurd. 
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Deze bijkomende aanvraag was gebaseerd op het criterium "Vreemdelingen met een ononderbroken 

verblijf op het grondgebied sinds 31 maart 2007 en een duurzame lokale verankering met een 

arbeidscontract (2.8B)". 

EN DOORDAT, 

De bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd: "Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot 

verblijf die op datum van 23/11/2009 werd ingediend ... 

Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van de instructie van 19 juli 2009 

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

instructie 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. 

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar zij 

voldoen niet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor regularisatie op 

deze basis. Op 16.12.2010 werden betrokkenen per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van 

het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken ander voorbehoud van de voorlegging van een door de 

bevoegde gewestelijke overheid afgeleverde arbeidskaart B, instructies tot afgifte van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister dat een jaar en een maand geldig is, zou versturen naar het 

gemeentebestuur van de verblijfplaats van betrokkenen. De bevoegde gewestelijk overheid in casu de 

Vlaamse overheid weigerde echter de toekenning van de arbeidskaart B op 12.05.2011 (referentie LR/1 

.062.029/73). Bijgevolg komen betrokkenen niet in aanmerking voor een verblijfsregularisatie op grond 

van criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009. 

Het feit dat betrokkenen sinds 21.12.2006 in België verblijven, zich geïntegreerd hebben, sociale 

banden zouden hebben, lessen Nederlands gevolgd hebben en diverse attesten hiervan voorleggen, 

werkbereid zijn, attesten van werkbereidheid opgesteld door de VDAB en een arbeidscontract opgesteld 

door de werkgever S.H. bvba op 02.11.2009 voorleggen, kan niet weerhouden worden als een grond 

voor regularisatie. Deze elementen aangaande de integratie van betrokkenen, doen niets af aan de 

voorwaarden die gesteld worden in de instructie van 19.07.2009. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 

orde dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 

zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

Betrokkenen voegen een schrijven van de Belgische Ahmadiyya Moslim vereniging d.d. 08.10.2009 bij 

hun aanvraag, waarin melding gemaakt wordt van de problemen die Ahmadiyya moslims kunnen 

ondervinden in Pakistan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat betrokkenen geen persoonlijke bewijzen 

voorleggen die aantonen dat zij het slachtoffer van vervolging zouden kunnen worden in hun land van 

herkomst. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw persoonlijk element toe aan de elementen 

die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten 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. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Zij dienden een 

asielaanvraag in op 22.12.2006, die afgesloten werd op 08.10.2007 met een beslissing van weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten hen betekend op 08.08.2007 en verblijven sindsdien illegaal in België. De duur 

van de procedure — namelijk iets minder dan tien maanden — was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Terwijl, 

De bestreden beslissing niet afdoende antwoordt op de aanvraag en de motieven die zijn aangehaald. 

Verzoekers dienden op 06/03/2009 hun aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis in. 

De regularisatieaanvraag werd omstandig gestaafd en bevat naast buitengewone omstandigheden ook 

redenen ten gronde. 

Deze werd geactualiseerd aan de hand van het criterium 2.8B van de instructies van juli 2009 op 

23/11/2009. 

Verzoekers riepen in onder punt 2.8B van de instructies te vallen van de Minister van Migratie en 

asielbeleid van 27 maart 2009, bekendgemaakt in juli 2009. 

En op 16.12.2010 werden zij op de hoogte gebracht dat de Dienst Vreemdelingenzaken, onder voorbe-

houd van de voorlegging van een door de bevoegde gewestelijke overheid afgeleverde arbeidskaart B, 

instructies tot afgifte van een BIVR zou versturen naar het gemeentebestuur. De bevoegde gewestelijk 

overheid in casu de Vlaamse overheid weigerde echter de toekenning van de arbeidskaart B. 
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Maar verzoekers beriepen zich in hun oorspronkelijke aanvraag 9bis dd. 06/03/2009 wel op de 

aanwezigheid van humanitaire redenen, namelijk op grond van het behoren tot de Ahmadi gelovigen en 

de medische problematiek van verzoekster (supra). 

De beslissing van verwerende partij beperkt zich aangaande tot het verwerpen van het toegevoegde 

stuk van de Belgische Ahmadiyya Moslim vereniging d.d. 08.10.2009 bij hun aanvullende aanvraag van 

23/11/2009. 

Namelijk zij antwoordt alleen dat dit schrijven melding maakt van de problemen die Ahmadiyya moslims 

kunnen ondervinden in Pakistan, maar dat verzoekers geen persoonlijke bewijzen voorleggen die 

aantonen dat zij het slachtoffer van vervolging zouden kunnen worden. Daarbij stelt zij ook dat 

verzoekers geen nieuw element aanbrengen ten aanzien van hun asielprocedure. 

De eerste bestreden beslissing antwoordt alleen op dit bepaald stuk, toegevoegd bij de actualisatie, 

maar wordt er absoluut geen motivatie gegeven aangaande de opgeworpen humanitaire situatie in de 

aanvraag van 06/03/2009.  

Terwijl verzoekers in hun regularisatieaanvraag de nadruk hebben gelegd op het feit dat zij als Ahmadi-

gelovigen geen menswaardig kunnen leven in Pakistan. Zij verwezen hiervoor onder meer naar de vele 

mensenrechtenschendingen, ook aangegeven in verschillende rapporten die zijn tussengekomen na het 

afsluiten van de asielprocedure. Dit gegeven hebben zij dan nog gestaafd door het betreffende schrijven 

als stuk toe te voegen bij de actualisatie van hun regularisatieaanvraag. 

Zij hebben ook de nadruk gelegd op de medische toestand van verzoekster welke hoewel geen 

voldoende basis voor medische regularisatie een element is dat het humanitaire karakter van de 

aanvraag mede staaft. 

Het komt aan de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot ongegrondheid van een aanvraag te 

motiveren. 

De beslissing tot ongegrondheid maakt op geen enkele wijze melding van de oorspronkelijk ingediende 

aanvraag van 06/03/2009. 

Zij geeft op geen enkele ogenblik blijk deze aanvraag ook maar te hebben onderzocht. 

Terwijl, de aanvullende aanvraag volgens de instructies dd. 23/11/2009 duidelijk verwijst naar de eerder 

ingediende regularisatieaanvraag en expliciet aangeeft dat hierover geen beslissing werd genomen. 

Bovendien werd aan deze actualisatie het gebruikelijke type-formulier toegevoegd, duidend op het feit 

dat het gaat om een aanvulling. 

En deze aanvulling bevat onder meer als stuk het hierboven geciteerde schrijven van de Belgische 

Ahmadiyya Moslim vereniging d.d. 08.10.2009. Dit nieuw stuk kon onmogelijk in verband worden 

gebracht met het daarbij aangehaalde criterium 2.8B van de instructies. Het was logischerwijze een 

supplement ter staving van de vermelde humanitaire situatie in de oorspronkelijk aanvraag. 

Zowel artikel 62 van de Wet van 15/12/1980 en de uitdrukkelijke motiveringswet van 29/07/1991, als het 

algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht moeten hierbij in aanmerking genomen worden. 

Een weigering hoort in te gaan op de aangehaalde omstandigheden, namelijk op de redenen die worden 

aangevoerd voor het bekomen van het verblijf. In de motivering van de weigering moeten de redenen 

worden uiteengezet waarom de aanvraag is afgewezen is. (Luc DENYS, Syllabus Vreemdelingenrecht 

2010-2011, p. 40-41). 

In dit geval geeft verwerende partij zelfs geen blijk dat de eigenlijke aanvraag van verzoekers werd 

onderzocht. 

De overheid dient rekening te houden bij de totstandkoming van haar beslissingen met het vertrouwens-

beginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van openbaar bestuur dat inhoudt dat gerechtvaardige 

verwachtingen die door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo mogelijk moeten worden 

gehonoreerd, op gevaar af anders het vertrouwen dat de rechtsonderhorigen in het bestuur stellen, te 

misleiden. (Zie ook Cass. 14 juni 1999, A.C. 1999, nr. 352; 17 mei 1999, A.C. 1999, nr. 285) 

Als zodanig vormt het beginsel een tegenwicht voor de geringere voorspelbaarheid van het 

bestuursoptreden ten gevolge van de aan het bestuur toekomende beleidsvrijheid. ( M. VAN DAMME en 

A. WIRTGEN, "het rechtszekerheids - en vertrouwensbeginsel", in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME 

(ed) in Administratieve rechtsbibliotheek, Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, p. 349 

e.v. -) 

De Raad van State omschrijft het vertrouwensbeginsel als " één der beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan " (zi o.m. R. v. St. 

Eeckhout, nr. 32.893 van 28 juni 1989; vzw Vlaams Centrum voor Levensvorming, nr. 129.541,22 maart 

2004). 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, 

Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999,53-54) 
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Het is dus duidelijk dat in dit opzicht verzoekers' rechtmatig vertrouwen werden geschonden, aangezien 

hun aanvraag niet volledig werd onderzocht, en de verwerping ervan dus evenmin afdoende werd 

gemotiveerd. 

De verwerende partij motiveert in casu niet waarom verzoekers niet onder de gestelde —-"? voorwaarde 

vallen van de door hen aangehaalde prangende humanitaire situatie, met name de situatie van 

AHMADYYA zoals aangehaald door de verzoekers en de medische situatie van mevrouw. 

Er werden hierover geen enkele motieven weergegeven in de bestreden beslissing. 

Deze is enkel gebaseerd op de aanvullende aanvraag van 23/11/2009, en maakt, zoals gezegd, ook 

enkel melding van deze aanvraag. 

Blijkbaar werd deze door verwerende partij aanzien als een nieuwe aanvraag, terwijl er dus expliciet in 

werd verwezen dat "Op 6 maart 2009 hebben verzoekers een nieuwe aanvraag conform artikel 9bis Vw 

ingediend, waarop zij tot op heden nog geen antwoord mochten ontvangen". En hier werd dan ook nog 

het type-formulier voor actualisaties aan toegevoegd. 

Het feit dat de vorige raadsman van verzoekers ervoor gekozen heeft deze actualisatie eerst te richten 

aan de Burgemeester van hun verblijfplaats, doet niets af aan het feit dat verwerende partij had moeten 

weten dat het wel degelijk om een aanvulling ging nu dit uitdrukkelijk vermeld was. 

Temeer daar het betwiste stuk bij deze actualisatie duidelijk niet hoort bij de actualisatie, maar bij een 

eerder ingediende aanvraag. 

De eigenlijke aanvraag van verzoekers van 06/03/2009 werd dan gewoon niet in aanmerking genomen 

door verwerende partij, en dit zonder enige uitleg. 

In die zin maakt de bestreden beslissing dan ook een schending van de motiveringsplicht uit. 

Wat betreft de elementen die wel door verwerende partij betwist werden, zijnde het schrijven dat 

melding maakt van de problemen die Ahmadiyya moslims en dat verzoekers geen nieuw element 

aanbrengen ten aanzien van hun asielprocedure. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft op 

08/10/2007 de beslissing van het Commissariaat-generaal bevestigd, en dit om volgende redenen. Dat 

verzoekers hun vrees niet aannemelijk hebben gemaakt en dat zij nooit bescherming hebben gezocht. 

Dus omwille van een ongeloofwaardig karakter dat door de Raad weerhouden werd. 

Het asieldossier werd uiteindelijk afgesloten per arrest van 07/12/2007 van de Raad van State afge-

sloten. 

Maar er werd dus nooit betwist dat verzoekers Ahmadi-gelovigen zijn en deze geloofsgroep Pakistan het 

slachtoffer is van vervolgingen zowel door de overheid als door extremistische religieuze groeperingen. 

Dat ook ter ondersteuning van het humanitaire karakter van de regularisatie een nieuw stuk werd 

toegevoegd om de ernst van deze situatie aan te tonen. 

Det asieldossier werd afgesloten in 2007 en dit stuk dateert van 2009. 

Verwerende partij had op zijn minst de actualiteit moeten nagaan van de onmogelijk voor verzoekers om 

terug te keren naar hun land van herkomst. 

Zij volstaat met de volgende motivering "Hierbij dient opgemerkt te worden dat betrokkenen geen 

persoonlijke bewijzen voorleggen die aantonen dat zij het slachtoffer van vervolging zouden kunnen 

worden in hun land van herkomst. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw persoonlijk 

element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten 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." 

Gezien de datum en oorsprong van de toegevoegde verklaring, kan deze niet door een loutere 

standaardmotivering aan de kant geschoven worden. 

De verklaring geldt als bevestiging van de humanitaire situatie van verzoekers, zijnde Ahmadi gelovigen, 

waar overigens nooit aan getwijfeld werd. 

Zelfs een uiteenzetting van een eerder algemene context, die ook niet betwist wordt waarvan verzoe-

kers ontegensprekelijk deel uitmaken, moet in aanmerking en minstens beoordeeld worden. 

Het gaat om een nieuw en recent stuk. 

En verwerende partij neemt daarbij gewoon genoegen door enkel te wijzen op de beëindigde 

asielprocedure, die trouwens werd afgehandeld in 2007, en de daarin genomen beslissing, zonder enige 

verdere uitleg. 

Verwerende partij verwijst dus enkel naar het gebrek aan persoonlijke en nieuwe elementen, maar de 

wel aanwezige elementen beoordeelt en motiveert ze niet (zie ook suprd) of onvoldoende. 

Bovendien werd in de niet onderzochte regularisatieaanvraag ook medische redenen, als humanitaire 

redenen, aangehaald. Er dient opgemerkt te worden dat verzoekers de asielmotieven in het kader van 

de regularisatieprocedure gedeeltelijk hebben vermeld, maar de aanvraag tot machtiging van verblijf 

duidelijk ook wel gebaseerd hebben op een bijkomende aangetoonde prangende humanitaire situatie. 

Namelijk dat in december 2008 bij verzoekster een knobbelt)e in de borst werd ontdekt en diende zij 

onderzoeken te ondergaan om vast te stellen of dit al dan niet kwaadaardig was. 
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Verzoekster diende voortdurend ander medische opvolging te blijven teneinde onmiddellijk te kunnen 

optreden wanneer het gezwel kwaadaardig zou worden en/of er uitzaaiingen zouden ontstaan. 

Deze medische problematiek in hoofde van verzoekster was voorlopig niet levensbedreigend, zodat een 

verzoek conform artikel 9ter Vw. op dat ogenblik niet opportuun was. 

'Maar ook hierover werd geen enkele motivatie gegeven en moet aangenomen worden dat de medische 

problematiek op geen enkele wijze in aanmerking werd genomen bij de weigeringsbeslissing. 

Verzoekers hebben aldus het humanitaire karakter van hun situatie omstandig gemotiveerd, maar 

hiertegenover vanwege de tegenpartij geen afdoende motivering mogen ontvangen die maken dat tot 

aan afwijzing kon worden besloten. 

En verder moet bij de beoordeling van de prangende humanitaire situatie op grond van duurzame lokale 

verankering rekening worden gehouden met de kennis van één van de landstalen, werkverleden en 

werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het arbeidsaanbod, 

uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

Zelfs indien de integratie van verzoekers geen buitengewone omstandigheid uitmaakt, betreft deze wel 

degelijk de grond van de aanvraag en moet in aanmerking genomen worden. 

Verzoekers verblijven sedert meer dan 4 jaar ononderbroken op het Belgische grondgebied en hebben 

hun leven hier opnieuw opgebouwd. 

Beide verzoekers hebben taalcursussen gevolgd. 

Ongeacht hun toch gevorderde leeftijd, en wat de terugkeer naar hun land van herkomst nog minder tot 

een evidentie maakt, kunnen zij een voldoende integratie aantonen. 

Gelet op de aangebrachte elementen, kan hier enkel besloten worden dat verwerende partij opnieuw 

een gebrekkige motivering levert. 

Dat de beslissing dan daarom een schending uitmaakt van de artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

van de motiveringsplicht. Dat het eerste middel gegrond is.” 

 

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

 

“In een eerste middel stellen verzoekers een schending voor van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

van de motiveringsplicht voorzien in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 1 tot 3 van de 

wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het redelijkheidbeginsel en van het proportionali-

teitsbeginsel. 

Verzoekers betoog komt hierop neer dat zij op 06 maart 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf 

indienden en dat zij die aanvraag op 23 november 2009 actualiseren, doch dat er in de bestreden 

beslissing niet werd ingegaan op de elementen die uiteengezet werden ter staving van die 

oorspronkelijke aanvraag. 

Nochtans blijkt uit de stukken van het administratieve dossier dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

die op 10 maart 2009 werd ingediend, ongegrond werd bevonden op 24 augustus 2010. 

De thans bestreden beslissing houdt een antwoord in op de dd. 23 november 2009 ingediende 

aanvraag, waarbij verzoekers zich expliciet beriepen op het criterium 2.8 B van de instructie van 29 juli 

2009 en werd op uitvoerige wijze gemotiveerd. 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen 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 formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 

105.103, 26 maart 2002). 

Ten onrechte houden verzoekers thans voor als zouden zij ter staving van hun aanvraag dd. 23 

november 2009 medische problemen hebben aangehaald die onbeantwoord gebleven zouden zijn in de 

thans bestreden beslissing. 

Daar waar zij zich niet kunnen vinden in de motivering van de bestreden beslissing, waarbij er verwezen 

wordt naar het door verzoeker toegevoegde schrijven dd. 08.10.2009 van de Belgische Ahmadiyya 

Moslim Vereniging en er aangegeven wordt dat verzoekers geen persoonlijke bewijzen voorleggen die 

aantonen dat zij als Ahmadiyya moslims het slachtoffer van vervolging kunnen worden in het land van 

herkomst en dat zij geen enkel nieuw persoonlijk element toevoegen aan de elementen die zij reeds 

tijdens hun asielprocedure naar voren brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde 

instanties waardoor de elementen geen andere beoordeling dan die van deze asielinstanties wettigen, 

vragen zij in feite van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat deze haar beoordeling in de plaats 

stelt van de verwerende partij. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is echter niet bevoegd om zijn 

beoordeling 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 (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001). 
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De verwerende partij heeft de eer te besluiten dat de bestreden beslissing op correcte wijze tot stand is 

gekomen. 

De verzoekers tonen geen schending aan van de door hen aangehaalde rechtsartikelen en beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekers niet leiden tot de nietigverklaring van de 

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

bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden. Verzoekers eerste middel is 

niet ernstig.” 

 

2.3. 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 voor Migratie- en asielbeleid van oordeel is dat er 

onvoldoende redenen voorhanden zijn om verzoekers te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven. 

 

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

gesteld wordt: “Betrokkenen halen aan dat zij geregulariseerd willen worden op basis van de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen 

bekend, werd deze instructie 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 vreemdelingen-

wet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt 

bij de behandeling ten gronde van verzoekers’ aanvraag om verblijfsmachtiging. In het kader van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid over een ruime discretionaire bevoegdheid om te beslissen welke door verzoekers aange-

brachte elementen al dan niet aanvaard worden om hem een verblijfsmachtiging toe te staan. Deze 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens (cfr. RvS 16 juni 2004, nr. 

132.494). 

 

2.5. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de “instructie 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 ook 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 (www.kruispuntmi.be), het vroegere Vlaams Minder-

hedencentrum. 

 

2.6. Waar verzoekers opwerpen dat er niet geantwoord werd op de elementen die aangebracht werden 

in de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging van 6 maart 2009 en zij hierdoor de in het 

middel aangehaalde bepalingen en beginselen geschonden achten, stelt de Raad aan de hand van het 

administratief dossier vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 24 augustus 2010 een 

beslissing trof waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging van 6 maart 2009 ontvankelijk doch 

ongegrond werd verklaard. In deze beslissing wordt ingegaan op verzoekers aangebrachte elementen 

inzake het behoren tot de Ahmadi-gelovigen en de medische problematiek van verzoekster. Het 

gegeven dat de voormelde beslissing van 24 augustus 2010 mogelijkerwijs nog niet betekend werd aan 

verzoekende partijen doet geen afbreuk aan het bestaan van deze beslissing, te meer daar de 

betekening afhangt van de welwillende houding van verzoekende partijen om zich de betrokken 

beslissing te laten betekenen. Het wel of niet betekenen van een beslissing heeft enkel gevolgen voor 

de beroepstermijnen waarbinnen de beslissing kan worden aangevochten. Verzoekers kunnen boven-

dien niet onwetend zijn van het treffen van de beslissing van 24 augustus 2010 aangezien blijkens het 

administratief dossier ook hun toenmalige raadsman E.C. per brief van 24 augustus 2010 door de 

verwerende partij op de hoogte gesteld werd van het feit dat er een beslissing getroffen werd 

aangaande verzoekers’ aanvraag om verblijfsmachtiging van 6 maart 2009. Het feit dat verzoekers in 

hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging van 23 november 2009, waarbij ze algemeen 

stellen “middels huidig schrijven een aanvraag in te dienen tot machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9 bis Vreemdelingenwet en meer bepaald op grond van de nieuwe instructies dd. 18 juli 2009” en in het 

bijzonder om de toepassing van criterium 2.8.B. van de instructie van 19 juli 2009 vragen, nog verwijzen 

naar de aanvraag om verblijfsmachtiging van 6 maart 2009 en een “verklaring Ahmadyya Muslim 
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Association Belgium” toevoegen, maakt niet dat verwerende partij de aanvragen om verblijfsmachtiging 

niet afzonderlijk mag behandelen en twee beslissingen kan treffen. Verzoekers kunnen derhalve niet de 

verwachting koesteren dat de eerste bestreden beslissing opnieuw motiveert met betrekking tot of 

rekening houdt met elementen die reeds beantwoord werden in de beslissing van 24 augustus 2010.  

 

2.7. De eerste bestreden beslissing stelt in verband met de door verzoekers aan hun aanvraag om 

verblijfsmachtiging van 23 november 2009 toegevoegde “verklaring Ahmadyya Muslim Association 

Belgium” van 8 oktober 2009 het volgende: “Betrokkenen voegen een schrijven van de Belgische 

Ahmadiyya Moslim vereniging d.d. 08.10.2009 bij hun aanvraag, waarin melding gemaakt wordt van de 

problemen die Ahmadiyya moslims kunnen ondervinden in Pakistan. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat betrokkenen geen persoonlijke bewijzen voorleggen die aantonen dat zij het slachtoffer van 

vervolging zouden kunnen worden in hun land van herkomst. Bovendien voegen betrokkenen geen 

enkel nieuw persoonlijk element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor 

brachten 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.” 

  

2.8. Waar verzoekers kritiek uiten op voormelde de motivering van de eerste bestreden beslissing, gaat 

de Raad er van uit dat zij de schending van de materiële motiveringsplicht beogen op te werpen. 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).  

 

Indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van 

een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, betekent dit louter feit op zich nog niet dat de 

bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 

juni 2007, nr. 172.821). 

 

2.9. De “verklaring Ahmadyya Muslim Association Belgium” van 8 oktober 2009 bevindt zich in het 

administratief dossier. Hieruit blijkt dat de Ahmadyya Moslim Gemeenschap in de betrokken verklaring 

in se op algemene wijze uiteenzet “hoe het leven voor de leden van de Ahmadyya Moslim Gemeen-

schap in Pakistan onmogelijk is gemaakt.” In fine wordt de verwerende partij verzocht om van haar 

discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en verzoekers te laten vallen onder de door verwerende 

partij “aangekondigde maatregelen”. Verzoekers lijken te beseffen dat het een algemene verklaring 

betreft aangezien ze in hun verzoekschrift dit stuk zelf omschrijven als “een uiteenzetting van een eerder 

algemene context.” 

 

2.10. Gelet op de in punt 2.9. omschreven algemene inhoud van de “verklaring Ahmadyya Muslim 

Association Belgium” en gelet op het feit dat blijkens het administratief dossier de Commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen op 8 juni 2007 beslissingen trof tot weigering van de vluchte-

lingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus en de Raad bij arresten nrs. 2.393 en 2.394 

eveneens gelijkaardige beslissingen trof, waarbij de Raad in het arrest dat getroffen werd ten aanzien 

verzoeker leest dat “aan verzoekers’ asielrelaas geen geloofwaardigheid kan worden gehecht en dat hij 

dus niet aantoont dat in zijnen hoofde een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, (A) 2, 

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bestaat.” en “Gelet op het feit dat hierboven reeds werd 

gesteld dat verzoekers’ asielrelaas ongeloofwaardig is, niet in het minst omdat hij onder meer niet 

aantoont dat hij in contact staat of stond met de leden van de Ahmadi-gemeenschap en hij geen kennis 

heeft over de daadwerkelijke risico’s of vervolgingen die de leden van deze religieuze minderheid lopen, 

zodat zijn beweerdelijk behoren tot de genoemde gemeenschap ten zeerste in vraag wordt gesteld, kan 

een loutere verwijzing naar de algemene situatie van de Ahmadi-minderheid niet dienstig zijn in het 

kader van de vraag naar subsidiaire bescherming.” en in het arrest dat getroffen werd ten aanzien van 

verzoekster  leest, “Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning 

als vluchteling of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar 

echtgenoot. (…) Ook uit het verzoekschrift blijkt dat zij geen eigen motieven inroept, hetgeen zij beves-

tigt ter zitting. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 2393 van 8 oktober 2007 de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd aan M.R. Derhalve kan ten 

aanzien van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van 

Genève van 28 juli 1951, noch een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, van 
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de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, in aanmerking worden genomen.” acht de Raad de in punt 2.7. 

bedoelde motivering van de bestreden beslissing deugdelijk en pertinent en niet strijdig met de materiële 

motiveringsplicht.      

 

2.11.Verzoekers houden voor dat nooit betwist werd dat zij Ahmadi-gelovigen zijn en zij zien de 

“verklaring Ahmadyya Muslim Association Belgium”als een bevestiging van hun humanitaire situatie als 

Ahmadi-gelovigen, maar ze gaan er met hun betoog aan voorbij dat hen door de Raad de vluchtelingen-

status ontzegd werd omdat aan hun asielrelaas geen geloofwaardigheid werd gehecht en dat hen de 

subsidiaire beschermingsstatus werd ontzegd op grond van de ongeloofwaardigheid van hun asiel-

relaas, waarbij aangestipt werd dat hun “beweerdelijk behoren tot de genoemde gemeenschap ten 

zeerste in vraag wordt gesteld” en dat “een loutere verwijzing naar de algemene situatie van de Ahmadi-

minderheid niet dienstig (kan) zijn in het kader van de vraag naar subsidiaire bescherming.” Zoals de 

bestreden beslissing terecht stelt voeren verzoekers met het aanvoeren van de “verklaring Ahmadyya 

Muslim Association Belgium” , “geen enkel nieuw persoonlijk element toe aan de elementen die zij reeds 

tijdens hun asielprocedure naar voor brachten 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.” 

 

2.12. Verzoekers’ betoog dat de “verklaring Ahmadyya Muslim Association Belgium” van 8 oktober 2009 

niet in aanmerking werd genomen of beoordeeld werd en dat de verwerende partij enkel verwijst naar 

de beëindigde asielprocedure mist blijkens de in punt 2.7. geciteerde motivering van de eerste 

bestreden beslissing feitelijke grondslag. Het is niet omdat de verklaring niet het door verzoekers 

gewenste resultaat oplevert dat er niet gemotiveerd werd met betrekking tot of geen rekening gehouden 

werd met voornoemde verklaring. 

 

2.13. De materiële motiveringsplicht vereist niet dat de verwerende partij in het licht van het treffen van 

een beslissing aangaande een aanvraag om verblijfsmachtiging die ingediend werd op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en gelet op de in punt 2.10. vermelde beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Raad aangaande verzoekers’ asielaanvragen 

ambtshalve “de actualiteit moet (…) nagaan van de onmogelijk (sic) voor verzoekers om terug te keren 

naar hun land van oorsprong.”   

 

2.14. Ten slotte blijkt uit de eerste bestreden beslissing dat verzoekers’ aangebrachte elementen inzake 

hun integratie afgetoetst werden in het licht van criterium 2.8.B. van de instructie van 19 juli 2009 dat 

betrekking heeft op duurzame lokale verankering. In de eerste bestreden beslissing wordt uiteengezet 

waarom verzoekers niet voldoen aan het betrokken criterium. Verzoekers betwisten deze motivering van 

de eerste bestreden beslissing niet, waarin vervolgens opgemerkt wordt: “Het feit dat betrokkenen sinds 

21.12.2006 in België verblijven, zich geïntegreerd hebben, sociale banden zouden hebben, lessen 

Nederlands gevolgd hebben en diverse attesten hiervan voorleggen, werkbereid zijn, attesten van 

werkbereidheid opgesteld door de VDAB en een arbeidscontract opgesteld door de werkgever S.H. 

bvba op 02.11.2009 voorleggen, kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. Deze 

elementen aangaande de integratie van betrokkenen, doen niets af aan de voorwaarden die gesteld 

worden in de instructie van 19.07.2009.” Verzoekers achten dit een gebrekkige motivering maar de 

Raad kan het geen schending achten van de materiële motiveringsplicht indien de verwerende partij een 

gedragslijn toepast die weergeeft wanneer elementen inzake duurzame lokale verankering aanleiding 

kunnen geven tot de toekenning van een machtiging tot verblijf.   

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.15 In een tweede middel werpen verzoekers de schending op van de artikelen 7 en 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van “artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 18/03/2009 houdende delegatie van 

bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit 

van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” en van het “principe van 

de onbevoegdheid van de auteur van de administratieve akte.” 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Doordat, 
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•Artikel 7 en 9bis van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980: Artikel 7: 

"Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde 

datum te verlaten :..." 

Artikel 9bis, §1: 

"§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de 

plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven." 

• Het Ministrieel Besluit van 18/03/2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de 

Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen stelt: 

Artikel 1: 

" Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

1 ° Minister : de Minister die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen; 

2°personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken : de personen die bij de Dienst Vreemdelingen-

zaken een functie als contractueel ambtenaar, stagiair of statutair ambtenaar uitoefenen of die een 

managementfunctie uitoefenen" 

EN TERWIJL. 

De eerste bestreden beslissing werd genomen door J. H. (…) - Attaché - voor de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid. 

Dat er echter geen enkele schriftelijke bepaling voorhanden is die de delegatie van bevoegdheid van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid naar de Dienst Vreemdelingenzaken regelt. 

Dat de beslissing tot weigering van verblijf met bevel tot het grondgebied te verlaten werd genomen 

door J. H. (…) - Attaché - voor de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, en dus door delegatie 

van bevoegdheid. 

Delegatie van een bevoegdheid veronderstelt eerst het bestaan van de bevoegdheid en vervolgens de 

delegatie ervan aan een overheid. 

Inzake wetgeving betreffende asiel en immigratie, worden deze bevoegdheden in artikel 17 van het 

Koninklijk Besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden (BS 

26/01/2009, p. 4381) toebedeeld aan twee autoriteiten. Namelijk enerzijds de Minister belast met het 

Migratie- en asielbeleid - Mevrouw MIQUET - en anderzijds de Staatssecretaris belast met het Migratie- 

en asielbeleid - Mijnheer WATHELET. 

Dat enkel deze twee personen beschikken over een bevoegdheid in deze materie. 

Dat de bevoegdheid van de Staatssecretaris inzake migratie- en asielpolitiek niet betwist wordt. 

Dat het aangevoerde middel zich baseert op de afwezigheid van delegatie van bevoegdheid door 

diezelfde Staatssecretaris ten voordele van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn functies in het kader van het vreemdelingen-

contentieux uitoefent per delegatie van de bevoegdheden van de Minister bevoegd voor het Migratie- en 

asielbeleid. 

Dat artikel 9bis van de Wet van 15/12/1980 verwijst naar de Minister of zijn gemachtigde. Dat artikel 7 

van dezelfde Wet eveneens verwijst naar de Minister of zijn gemachtigde. 

Dat de vermelde delegatie van bevoegdheid geregeld is door een wettekst, zijnde het « Ministerieel 

besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de 

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

opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de 

Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen » (BS 26/03/2009, p. 24.355). 

Artikel 1 van het Ministerieel Besluit stelt: 

" Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

1 ° Minister: de Minister die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen;  

personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken : de personen die bij de Dienst Vreemdelingen-

zaken een functie als contractueel ambtenaar, stagiair of statutair ambtenaar uitoefenen of die een 

managementfunctie uitoefenen." 

Dat het Ministerieel Besluit van 18/03/2009 dus de delegatie organiseert van bevoegdheden van de 

Minister belast met het Migratie- en asielbeleid - Mevrouw MILQUET - naar de personeelsleden van de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 
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Dat het Ministerieel Besluit eeen delegatie organiseert van de bevoegdheden van de Staatssecretaris - 

Mijnheer WATHELET - naar diezelfde personeelsleden. 

Overwegende dat de Raad van State voor recht heeft gezegd « s'il est admis qu'une autorisation de 

déléguer peut être implicite, en revanche, toute délégation de compétence doit être consacrée par un 

écrit et ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou de détail ». (CE, 09/03/2004, n° 128.966). 

Namelijk dat "indien kan worden aangenomen is dat een toelating tot delegatie impliciet kan gebeuren, 

dat daarentegen elke delegatie van bevoegdheid schriftelijk moet vastgelegd worden en enkel 

betrekking kan hebben op uitvoerings- of detailmaatregelen (vrije vertaling)." 

Het Hof van Cassatie heeft in een principearrest van 04/05/1920 ook geoordeeld dat elke delegatie 

verbonden is aan strikte voorwaarden (Cass., 4 mai 1920, P., 1320,1, 135). 

Daarbij heeft zij 6 voorwaarden aangehaald. 

De 5
de

 voorwaarde bepaalt « La délégation doit être rendue opposable aux tiers par des mesures de 

publicité, dont l 'étendue dépendra du nombre de personnes qui sont susceptibles d'être concernées par 

l'exercice de la compétence déléguée ». 

Dat "De delegatie tegenwerpbaar aan derden moet gesteld worden door maatregelen van openbaar-

heid, waarvan de reikwijdte zal afhangen van het aantal personen, enigszins betrokken/beoogd bij de 

uitoefening van de overgedragen bevoegdheid" (vrije vertaling). 

Deze vereiste openbaarheid veronderstelt noodzakelijkerwijze een schriftelijke tussenkomst. De 

geciteerde jurisprudentie beantwoordt aan het adagium « geen delegatie zonder tekst ». Overwegende 

dat een redenering naar analogie in dit domein gewoonweg onwettig is. 

Dat hoewel de Staatssecretaris over een volmacht van bevoegdheid beschikt in de materie, wat niet 

tegengesproken wordt door verzoekers, hij niet kan beschouwd worden als zijnde de Minister zoals in 

de zin van artikel 1 van het voormelde Ministerieel Besluit. 

Dat er inderdaad al een Minister van het Migratie- en asielbeleid is in de persoon van Mevrouw Milquet 

en haar voogdij uitoefent op het Staatssecretariaat beschikkend over dezelfde bevoegdheden. 

In die zin is de Staatssecretaris maar een « een adjunct » van de Minister die toezicht uitoefent op de 

gestelde handelingen van die eerste. 

Artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 18/03/2009, uitgevaardigd NA het Koninklijk Besluit tot 

vaststelling van ministeriële bevoegdheden, herneemt in haar toepassing inderdaad niet de Staats-

secretaris voor het Migratie- en asielbeleid. 

Bijgevolg is er geen enkele delegatie van bevoegdheid van toepassing, en kwam het niet toe aan de 

Attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken een dergelijke akte te stellen « voor de Staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid ». 

Dat voor deze handeling de ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken dus geen delegatie heeft 

gekregen vanwege de Staatssecretaris. 

Dat het dan ook niet toekomt aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een illegale praktijk geldig 

te verklaren. 

Dat de overheid die de beslissingen nam daartoe onbevoegd is en de bestreden beslissingen 

geannuleerd moeten worden. Dat ook het tweede middel gegrond is.” 

 

2.16. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij dat het tweede middel niet ernstig is  

en verwijst hierbij in essentie naar een arrest van de Raad nr. 58.722 van 28 maart 2011.  

 

2.17. De Raad begrijpt uit het betoog van verzoekers dat ze erover vallen dat de bestreden beslissingen 

ondertekend werden door attaché J.H. als gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid. Alhoewel zij de bevoegdheid van de staatssecretaris inzake migratie- en asielpolitiek niet 

betwisten zijn verzoekers de mening toegedaan dat er sprake is van “een afwezigheid van delegatie van 

bevoegdheid” van de staatssecretaris ten voordele van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze verwijzen 

hierbij naar de artikelen 7 en 9bis van de Vreemdelingenwet dat verwijst naar “de Minister of diens 

gemachtigde” als beslissingsautoriteit en naar artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 

houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het delegatiebesluit van 18 maart 

2009, BS 26 maart 2009), dat vermeldt dat voor de toepassing van dit besluit onder “minister” moet 

worden verstaan “de minister die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijde-

ring van vreemdelingen.”        

 

2.18. De bevoegdheden van een staatssecretaris zijn bepaald in artikel 104, derde lid van de Grondwet 

en in het koninklijk besluit van 24 maart 1972 betreffende de Staatssecretarissen (hierna: het KB van 24 

maart 1972). 

 

Artikel 104 van de Grondwet luidt als volgt: 
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“De koning benoemt en ontslaat de federale staatssecretarissen. 

Zij zijn lid van de federale regering. Zij maken geen deel uit van de Ministerraad. Zij worden toegevoegd 

aan een minister. 

De koning bepaalt hun bevoegdheid en de perken waarbinnen zij het recht van medeondertekening 

kunnen krijgen. 

De grondwettelijke bepalingen betreffende de ministers zijn op de federale staatssecretarissen mede 

van toepassing, met uitzondering van de artikelen 90, tweede lid, 93 en 99.” 

 

Het koninklijk besluit van 24 maart 1972 bepaalt onder meer het volgende: 

 

“Artikel 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4, heeft de Staatssecretaris, in de 

aangelegenheden die hem zijn toegewezen, alle bevoegdheden van een Minister. 

Art. 2. Benevens de medeondertekening van de Staatssecretaris is die van de Minister waaraan hij is 

toegevoegd vereist voor: 

1° Koninklijke besluiten waarbij een ontwerp van wet bij de Wetgevende Kamers of een ontwerp van 

decreet bij de Cultuurraad wordt ingediend; 

2° de bekrachtiging en afkondiging van wetten en van decreten; 

3° reglementaire Koninklijke besluiten; 

4° Koninklijke besluiten houdende oprichting van een betrekking van de rangen 15 tot 17 (…) of 

houdende benoeming in een zodanige betrekking. 

Art. 3. Verordenende bevoegdheid wordt door de Staatssecretaris niet uitgeoefend dan met instemming 

van de Minister aan wie hij is toegevoegd. 

Art. 4. De bevoegdheid van de Staatssecretaris sluit die van de Minister aan wie hij is toegevoegd niet 

uit. Deze kan steeds een zaak aan zich trekken of de beslissing afhankelijk maken van zijn instemming.” 

 

Uit de samenlezing van artikel 104, derde lid van de Grondwet en de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 24 maart 1972 volgt dat een staatssecretaris dezelfde bevoegdheden heeft als een minister 

(cf. J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, “Inleiding tot het publiekrecht, Deel 2, Overzicht Publiekrecht”, 

Brugge, Die Keure, 2007, p. 815; M. JOASSART, “Les secrétaires d’état féderaux et régionaux”, 

Rev.b.dr.const. 2001/2, 177-196), onder voorbehoud van bepaalde welomschreven uitzonderingen. 

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing in het raam van het nemen van individuele beslissingen op 

basis van de bepalingen van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009 (BS 17 juli 2009) wordt mevrouw J. Milquet, die bij koninklijk besluit 

van 20 maart 2008 (BS 21 maart 2008) benoemd werd tot vice-Eerste minister en minister van Werk en 

Gelijke Kansen, bovendien belast met het migratie- en asielbeleid (artikel 4). De heer M. Wathelet wordt 

benoemd tot staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met het 

Migratie- en asielbeleid (artikel 6). 

 

Artikel 4 van voornoemd KB van 17 juli 2009 bepaalt: 

 

“De Eerste Minister wordt bovendien belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid; 

Mevr. L. ONKELINX wordt bovendien belast met Maatschappelijke Integratie; 

Mevr. J. MILQUET wordt bovendien belast met het Migratie- en asielbeleid.” 

Art 6: (…) De heer M. WATHELET wordt ontheven uit zijn ambt van Staatssecretaris voor Begroting en 

van Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, en wordt benoemd tot : 

- Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting; 

- Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en 

asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste 

Minister; (…)” 

 

Bijgevolg kan worden aangenomen dat zowel de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, M. 

Wathelet, als de minister belast met het Migratie- en asielbeleid, J. Milquet, bevoegd zijn voor de 

ondertekening van de individuele beslissingen op basis van de bepalingen van de Vreemdelingenwet en 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

 

2.19. In zoverre verzoekers kritiek uiten op de omstandigheid dat de eerste bestreden beslissing waarin 

tevens de opdracht verstrekt wordt tot betekening van de tweede bestreden beslissing, ondertekend 

werd door attaché J.H als gemachtigde van de staatssecretaris, merkt de Raad het volgende op. Het 

delegatiebesluit van 18 maart 2009 (BS 26 maart 2009) vermeldt dat voor de toepassing van dit besluit 
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onder “minister” moet worden verstaan “de minister die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” Dit is een gelijkaardige bepaling als opgenomen in de 

Vreemdelingenwet en in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Aangezien hierboven reeds op 

algemene wijze werd uiteengezet dat zowel de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid als de 

minister belast met het Migratie- en asielbeleid bevoegd zijn voor de ondertekening van de individuele 

beslissingen op basis van de bepalingen van de Vreemdelingenwet en van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981, in casu op basis van de artikelen 7 en 9bis van de Vreemdelingenwet, dient te worden 

aangenomen dat zowel de minister als de staatssecretaris deze bevoegdheid kunnen delegeren aan de 

gemachtigde ambtenaar zoals bepaald in het delegatiebesluit van 18 maart 2009. De eerste bestreden 

beslissing waarin tevens de opdracht verstrekt wordt tot betekening van de tweede bestreden beslissing 

werd derhalve rechtsgeldig ondertekend door attaché J.H. als gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  

 

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 700 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig 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 


