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 nr. 67 131 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 23 juni 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 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 27 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 4 juli 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 M. PIRARD, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 6 augustus 2009 diende verzoeker 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). 

 

1.2. De in punt 1.1. bedoelde aanvraag werd op 18 mei 2011 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

Deze beslissing werd betekend op 27 mei 2011 en vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd 

als volgt: 
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“(…) Hoewel betrokkene niet aanhaalt dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 

19 juli 2009 betreffende de toepassing van art. 9bis van de vreemdelingenwet, wordt de aanvraag toch 

bekeken in het licht van deze instructies. 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 

instructies, te blijven toepassen. Het feit dat deze aanvraag niet enkel wordt bekeken in het licht van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zoals dat bestond op het moment van de indiening van de 

aanvraag, maar ook op basis van de vernietigde instructies, is een gunstmaatregel die aan betrokkene 

wordt toegestaan. 

Wat betreft de criteria 1.1 en 1.2; om hiervoor in aanmerking te komen, moest betrokkene een 

asielaanvraag hebben ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In het administratief dossier van 

betrokkene zijn echter geen aanwijzingen terug te vinden dat betrokkene reeds asiel heeft aangevraagd 

in België, noch legt hij hier bewijzen van voor. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op 

criterium 1.1 en 1.2.  

Aangezien betrokkene niet aantoont dat hij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt, voldoet 

hij niet aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis 

van één van de criteria van de vernietigde instructies van 19 juli 2009. 

Betrokkene komt niet in aanmerking voor regularisatie op basis van criterium 2.8A en 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009, aangezien hij noch een periode van wettig verblijf heeft gehad 

voor 18.03.2008, noch voor deze datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om een wettig 

verblijf in België te bekomen. 

Betrokkene toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van 

terug te vinden. Betrokkene legt daarenboven geen enkel document voor dat kan bewijzen dat 

betrokkene voldoet aan de voorwaarde van een ononderbroken verblijf zoals gesteld in de instructies 

van 19.07.2009 (voor 2.8A wordt de periode van 5 jaar namelijk in tegengestelde richting berekend 

vanaf 15 december 2009 en voor 2.8B is een ononderbroken verblijf sinds ten minste 31.03.2007 

vereist). worden. Dit doet betrokkene echter niet. 

Betrokkene beroept zich op humanitaire redenen. Deze zijn echter niet gespecificeerd en er wordt 

evenmin bewijs van voorgelegd. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs voor te 

leggen. 

Hoe goed de integratie eventueel ook moge zijn (betrokkene zou op het moment van het opstellen van 

de aanvraag reeds bijna vier jaar in België verblijven en zou zich met eigen middelen hebben weten te 

handhvaven), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies 

van 19.07.2009. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er geen tegenindicaties zijn, dat betrokkene nooit in 

aanraking is geweest met de politie of het gerecht, dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid en dat hij geen overlast veroorzaakt, 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. 

Betrokkene haalt aan dat er tot op heden nog geen uitvoerbare uitwijzingsmaatregel getroffen werd. 

Betrokkene dient echter alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te 

verlaten te voldoen en bijgevolg dient hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om 

rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan 

verblijven. 

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

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

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

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

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

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

(dertig) dagen na de kennisgeving.(…)” 

 

1.3. Op 27 mei 2011 werd verzoeker tevens 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: 

 

“(…) Reden van de maatregel: 
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• De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

Visum. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

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

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

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

verklaard wordt. De tweede bestreden beslissing strekt ertoe de illegale verblijfsstatus van verzoeker 

vast te stellen en steunt op andere juridische en feitelijke vaststellingen dan de beslissing waarbij zijn 

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

waarbij verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt zou 

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

zich niets aan de illegale verblijfsstatus van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing  

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

  

3.1 In een eerste en enig middel werpt verzoeker de schending op van “het redelijkheidsbeginsel”. 

 

“Het door concluant aangevoerde redelijkheidsbeginsel is geschonden indien de bevoegde overheid op 

grond van de uitgedrukte motieven op kennelijke onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen. 

Om dit na te gaan, oefent de Raad een marginale toetsing uit en sanctioneert enkel de kennelijke 

wanverhouding tot de feiten waarop de bestreden beslissing is gebaseerd. 

Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen beslissing en feiten in werkelijkheid volkomen ontbreekt (A MAST, J. 

DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE en M. VAN DAMME, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 60 en de aldaar aangehaalde rechtspraak van de Raad van State). 

Door te stellen dat er geen arbeidsovereenkomst voorhanden was terwijl duidelijk uit de stukken blijkt 

dat er wel een arbeidsovereenkomst werd opgestuurd kan de verwerende partij niet op een kennelijke 

redelijke wijze tot haar besluit komen.” 

 

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

 

“In zijn enig middel werpt verzoeker een schending op van het redelijkheidsbeginsel. 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid in casu geheel terecht geoordeeld heeft dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis ongegrond is. 

De bestreden beslissing werd daartoe als volgt gemotiveerd: 

"Hoewel betrokkene niet aanhaalt dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 

juli 2009 betreffende de toepassing van art. 9bis van de vreemdelingenwet, wordt de aanvraag toch 

bekeken in het licht van deze instructies. 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 

instructies, te blijven toepassen. Het feit dat deze aanvraag niet enkel wordt bekeken in het licht van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zoals dat bestond op het moment van de indiening van de 

aanvraag, maar ook op basis van de vernietigde instructies, is een gunstmaatregel die aan betrokkene 

wordt toegestaan. 

Wat betreft de criteria 1.1 en 1.2; om hiervoor in aanmerking te komen, moest betrokkene een asiel-

aanvraag hebben ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In het administratief dossier van 

betrokkene zijn echter geen aanwijzingen terug te vinden dat betrokkene reeds asiel heeft aangevraagd 

in België, noch legt hij hier bewijzen van voor. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op 

criterium 1.1 en 1.2. 

Aangezien betrokkene niet aantoont dat hij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt, voldoet 

hij niet aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor regularisatie op basis 

van één van de criteria van de vernietigde instructies van 19 juli 2009. 

Betrokkene komt niet in aanmerking voor regularisatie op basis van criterium 2.8A en 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009, aangezien hij noch een periode van wettig verblijf heeft gehad 
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voor 18.03.2008, noch voor deze datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om een wettig 

verblijf in België te bekomen. Betrokkene toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van 

betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. Betrokkene legt daarenboven geen enkel document voor 

dat kan bewijzen dat betrokkene voldoet aan de voorwaarde van een ononderbroken verblijf zoals 

gesteld in de instructies van 19.07.2009 (voor 2.8A wordt de periode van 5 jaar namelijk in 

tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009 en voor 2.8B is een ononderbroken verblijf 

sinds ten minste 31.03.2007 vereist). 

Om in aanmerking te komen voor 2.8B moet bovendien een behoorlijk ingevuld arbeidscontract 

voorgelegd worden. Dit doet betrokkene echter niet. Betrokkene beroept zich op humanitaire redenen. 

Deze zijn echter niet gespecificeerd en er wordt evenmin bewijs van voorgelegd. Het is aan betrokkene 

om op zijn minst een begin van bewijs voor te leggen. 

Hoe goed de integratie eventueel ook moge zijn (betrokkene zou op het moment van het opstellen van 

de aanvraag reeds bijna vier jaar in België verblijven en zou zich met eigen middelen hebben weten te 

handhvaven), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking lot de instructies 

van 19.07.2009. Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er geen tegenindicaties zijn, dat betrokkene nooit in 

aanraking is geweest met de politie of het gerecht, dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid en dat hij geen overlast veroorzaakt, 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. 

Betrokkene haalt aan dat er tot op heden nog geen uitvoerbare uitwijzingsmaatregel getroffen werd. 

Betrokkene dient echter alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te 

verlaten te voldoen en bijgevolg dient hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om 

rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan 

verblijven. " 

Deze motieven volstaan om de bestreden beslissing ten genoegen van recht te ondersteunen. 

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 (cfr. 

R.v.St, nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de federale Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid geenszins kennelijk onredelijk geoordeeld heeft dat verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis ongegrond is. 

Verzoekers beschouwing als zou het redelijkheidsbeginsel geschonden zijn door te stellen dat er geen 

arbeidsovereenkomst voorhanden was terwijl duidelijk uit de stukken blijkt dat er wel een arbeids-

overeenkomst werd opgestuurd, kan niet worden aangenomen. Anders dan verzoeker voorhoudt, werd 

bij zijn aanvraag immers geen arbeidsovereenkomst voorgelegd, noch werd verzoekers initiële 

aanvraag aangevuld (met een arbeidsovereenkomst). 

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

terecht vastgesteld dat verzoeker geen behoorlijk ingevuld arbeidscontract heeft voorgelegd. 

De brief van verzoekers raadsman dd. 03.12.2009 die aan het inleidend verzoekschrift werd gehecht en 

waaraan een arbeidsovereenkomst zou zijn toegevoegd, bevindt zich niet in het administratief dossier. 

Verzoeker toont ook niet aan dat de door hem aan zijn verzoekschrift gehechte brief effectief werd 

verzonden; er wordt geen bewijs van aangetekende zending voorgelegd. 

Verzoekers beschouwingen zijn manifest strijdig met de stukken van het dossier en met zijn eigen 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Zijn beschouwingen missen elke feitelijke grondslag en kunnen 

geenszins worden aangenomen. 

Bijgevolg is de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid wel degelijk 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens. 

Bovendien merkt de verwerende partij nog op dat het kwestieuze motief naar haar oordeel niet 

determinerend is voor de uitkomst van de t.o.v. verzoeker gewezen beslissing. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft immers in eerste 

instantie vastgesteld dat verzoeker niet in aanmerking komt voor regularisatie op basis van criterium 

2.8A en 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009, aangezien hij noch een periode van wettig 

verblijf heeft gehad voor 18.03.2008, noch voor deze datum geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. 

Verzoekers kritiek is dan ook niet dienend, want is, zelfs indien gegrond, geenszins van aard om tot de 

nietigverklaring te kunnen leiden, gelet op het voorhanden zijn van andere motieven die de gewezen 

beslissing zelfstandig kunnen onderbouwen (cf. R.v.St. nr. 45.538, 29.12.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 
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De verwerende partij besluit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis ongegrond is. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

3.4. 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 verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven. 

 

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

wordt: “Hoewel betrokkene niet aanhaalt dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, wordt deze aanvraag 

toch bekeken in het licht van deze vernietigde instructies. Zoals algemeen bekend, werden deze instruc-

ties 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 ver-

noemde instructie, te blijven toepassen. (…)” Hiermee geeft de verwerende partij aan dat de “instructies 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” gelden als een 

gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt bij de behandeling 

ten gronde van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging. 

 

3.6. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffen-

de 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. 

 

3.7. Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij het motief van de bestreden beslissing dat er toe strekt te 

stellen dat verzoeker zich niet kan beroepen op de criteria 1.1., 1.2. en 2.8.A van de instructie van 19 juli 

2009 niet betwist. Evenmin betwist verzoeker de vaststelling in de bestreden beslissing dat hij niet 

aantoont dat hij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt. 

 

3.8. Uit het andere motief van de bestreden beslissing blijkt dat toepassing gemaakt werd van criterium 

2.8. B. van de instructie van 19 juli 2009. Dit criterium luidt als volgt: “B. Of de vreemdeling die, vooraf-

gaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken verblijf in België heeft en die een 

kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, hetzij van bepaalde duur van 

minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het 

minimumloon.” Verzoeker betwist niet dat hij een aanvraag om verblijfsmachtiging indiende op grond 

van artikel 2.8. B. van de instructie van 19 juli 2009. 

 

3.9. De eerste bestreden beslissing stelt dienaangaande: “Om in aanmerking te komen voor 2.8B moet 

bovendien een behoorlijk ingevuld arbeidscontract voorgelegd worden. Dit doet betrokkene echter niet.” 

 

3.10. De in punt 1.1. bedoelde aanvraag bevindt zich in het administratief dossier. Hieruit blijkt dat 

verzoeker geen arbeidscontract voegde bij zijn aanvraag om verblijfsmachtiging. Waar verzoeker bij zijn 

verzoekschrift een niet ondertekende brief van advocaat M.P. voegt die zou dateren van 3 december 

2009 en die handelt over een actualisering van de regularisatieaanvraag waarbij een arbeidsovereen-

komst zou zijn toegevoegd, dient de Raad op te merken dat deze brief zich niet bevindt in het 

administratief dossier. Bij het verzoekschrift wordt de betrokken arbeidsovereenkomst ook niet gevoegd. 

Verzoekende partij maakt ook geen bewijs over van het feit dat de brief daadwerkelijk per aangetekende 
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zending werd verstuurd naar de verwerende partij. Verwerende partij stelt derhalve terecht in haar nota 

dat “verzoekers beschouwingen zijn manifest strijdig met de stukken van het dossier en met zijn eigen 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Zijn beschouwingen missen elke feitelijke grondslag en kunnen 

geenszins worden aangenomen.” 

 

3.11. De Raad wijst er verder op dat verzoeker niets inbrengt tegen de bestreden beslissing waar ze 

stelt: “Betrokkene legt daarenboven geen enkel document voor dat kan bewijzen dat betrokkene voldoet 

aan de voorwaarde van een ononderbroken verblijf zoals gesteld in de instructies van 19.07.2009 ((…) 

voor 2.8B is een ononderbroken verblijf sinds ten minste 31.03.2007 vereist). Dit doet betrokkene echter 

niet.”  

 

3.12 Met zijn betoog dat ”duidelijk uit de stukken blijkt dat er wel een arbeidsovereenkomst werd 

verstuurd” dat geen steun vindt in het administratief dossier, toont verzoeker niet aan dat de verwerende 

partij haar appreciatiebevoegdheid, waarbij de instructie van 19 juli 2009 als gedragslijn geldt, op een 

kennelijke onredelijke wijze heeft toepast op verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging wanneer zij 

vaststelt dat verzoeker geen arbeidscontract heeft voorgelegd en vaststelt dat verzoeker geen enkel 

document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat hij een ononderbroken verblijf heeft in het Rijk sinds ten 

minste 31 maart 2007. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep is onontvankelijk voor zover het wordt ingediend tegen de tweede bestreden beslissing. De 

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

beslissing 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 Vreemdelingen-

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

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

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

verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  
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Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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 


