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 nr. 67 783 van 3 oktober 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 juli 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 16 mei 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op20 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, komt op ongekende datum in 

België aan. 

 

In 2005 wenst de verzoekende partij in het huwelijk te treden. 

Op 3 november 2005 weigert de ambtenaar van burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk op 

basis van het advies van de procureur des Konings die stelde dat het om een schijnhuwelijk ging. 
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Op 10 oktober 2005 krijgt de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 10 juli 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in, gesteund op 

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). Deze aanvraag 

wordt onontvankelijk verklaard bij beslissing van 21 april 2009, met kennisgeving op 19 mei 2009. 

 

Op 19 mei 2009 wordt een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. 

 

De verzoekende partij dient op 26 oktober 2009 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf, 

gesteund op artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 6 oktober 2010 verkrijgt de verzoekende partij haar inschrijving in het vreemdelingenregister voor 

één jaar onder het voorbehoud van de voorlegging van de arbeidskaart B. 

 

Op 11 januari 2011 meldt het Vlaams Gewest dat de arbeidskaart B geweigerd wordt. 

 

Op 16 mei 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag ontvankelijk, maar ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt: 

  

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch 

ongegrond. 

Redenen: 

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

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

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

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

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

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

Betrokkene wil zich beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

zij heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

geloofwaardige pogingen 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 kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. 

Betrokkene beroept zich eveneens op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

Qua verblijfsduur zou betrokkene hieraan voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis 

dient betrokkene een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke overheid, voor te 

leggen. In een door ons verzonden schrijven aan betrokkene van 06.10.2010 staat uitdrukkelijk vermeld 

dat de Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een 

schrijven van het Vlaams Gewest van 11.01.2011 blijkt dat de aanvraag voor het bekomen van een 

arbeidskaart B geweigerd werd. Bijgevolg komt betrokkene niet in aanmerking voor regularisatie op 

basis van criterium 2.8B.  

Verder verwijst betrokkene naar humanitaire redenen en redenen van onverwijderbaarheid. Echter 

verklaart betrokkene niet waarom deze redenen een grond voor regularisatie zouden zijn en evenmin 

legt zij bewijzen voor om dit te staven. 

Wat de verwijzing betreft naar de schending van art. 3 EVRM, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoekster haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als een grond voor regularisatie weerhouden te worden. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging 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. 
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Het feit dat betrokkene in België verblijft, Nederlands wil leren, bereid is om te werken, een vrienden- en 

kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen en attesten voorlegt, kan niet weerhouden 

worden als een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van 

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

dd. 19.07.2009.” 

 

Op 20 juni 2011 wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. 

Dit is de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

Reden van de beslissing:  

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 geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij aan: “schending van artikel 9 bis van de vreem-

delingenwet en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals 

bepaald in de wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel “. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoekster d.d. 26.10.2009 op 

basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond is. 

Redenen: 

(…) 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekster geenszins als ongegrond 

kon worden beschouwd. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekster aanvraag ongegrond te verklaren niet 

afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

De verwijzing naar de instructie in de bestreden beslissing is onwettelijk aangezien deze vernietigd werd 

bij arrest van de raad van state d.d. 19.12.2009. Omdat dienst vreemdelingenzaken in haar beslissing 

verwijst naar deze vernietigde instructie teneinde de ontvankelijkheid van de aanvraag van verzoekster 

te beoordelen, schendt zij artikel 9 bis van de vreemdelingenwet als ook de beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

De in artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 vervatte uitdrukkelijke motiveringsverplichting, heeft 

tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan oordelen of het nuttig is zich hiertegen te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. 

Voornoemde artikelen 2 en 3 verplichten de administratieve overheid ertoe, in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze.  

De bestreden beslissing is een schending van de materiële motiveringsverplichting zoals verwoord in 

wet van 29.07.1991 omdat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van de instructie 

van 19.07.2009 die door de raad van state werd vernietigd en met betrekking tot de beoordeling van de 

gegrondheid van de aanvraag van verzoekster enkel artikel 9 bis van de vreemdelingenwet van 

toepassing is. 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het hoofd hebben 

gezien. 

Dat DVZ zich duidelijk vergist heeft bij het interpreteren van de instructies zoals ze zouden worden 

toegepast door de Minister. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

DVZ stelt dat verzoekster zich niet kan beroepen op 2.8A van de vernietigde instructies daar ze geen 

wettig verblijf kan aantonen voor 18.03.2008 of aantonen dat ze geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. 

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat verzoekster wel degelijk verschillende geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen om een wettig verblijf te bekomen. 
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Op 10.07.2008 heeft verzoekster een aanvraag in toepassing van artikel 9 bis ingediend. Op 21.04.2009 

nam dvz een onontvankelijke beslissing waarin het volgende werd gemotiveerd: 

Betrokkene werd op 10.10.2005 in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Echter zij verkoos geen gevolg te geven aan dit bevel. 

Dat dit dus betekent dat verzoekster WEL degelijk pogingen heeft ondernomen om een wettig verblijf te 

bekomen. 

DVZ had dus kennis van het feit dat ze reeds in 2005 een bevel had gekregen ingevolge van een poging 

om een wettig verblijf te bekomen. 

Dat het dan ook volledig onterecht is dat dvz nu motiveert dat verzoekster geen geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen. 

Voorts stelt DVZ dat verzoekster niet in aanmerking komt voor 2.8B. 

Het is inderdaad zo dat haar arbeidskaart geweigerd werd. Dit enkel en alleen omdat de aanvraag 

uiteindelijk laattijdig werd beschouwd. 

De werkgever is nog steeds bezig om een arbeidskaart te bekomen. Dat zij in aanmerking komt voor 

regularisatie op basis van 2.8B indien de kans wordt gegeven om opnieuw haar aanvraag in te dienen. 

  

Bovendien, hoe kan dvz eerst een voorwaardelijke beslissing nemen, dat ze onder voorbehoud van 

voorlegging van een arbeidskaart een verblijfskaart zou bekomen als haar verblijf VOOR 31 MAART 

2007 niet was aangetoond??? 

Dat DVZ niet eerst een beslissing kan nemen op basis van 2.8B , beslissen dat ze wel in aanmerking 

komt om dan te stellen dat ze toch niet in aanmerking komt daar ze geen geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen voor 18.03.2008. 

Dat dit betekent dat ze wel degelijk in aanmerking komt voor regularisatie op basis van 2.8A. 

Dat de minister de discretionaire bevoegdheid heeft om trapsgewijs de criteria toe te passen. 

Dat DVZ het cascade systeem zou toepassen bij het beoordelen van de aanvraag, dus indien men dit 

had gedaan en uiteindelijk bij 2.3 aangekomen dan had men gezien dat ze daarvoor in aanmerking 

komt. 

Dat zelfs indien zij prangende humanitaire situatie niet had aangekruist in haar typeformulier , de 

minister toch de bevoegdheid had om te oordelen of we al dan niet in aanmerking komt voor 

regularisatie op basis van prangende humanitaire situatie. 

Dat de omstandigheid dat de gemachtigde van de minister van de staatssecretaris de bijgevoegde 

identiteitskaarten van haar broers en zussen niet heeft bekeken in het licht van het criterium 2.3, getuigt 

in casu van onzorgvuldigheid van het bestuur. 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel dan ook geschonden is. 

Dus een 3e element waarom de beslissing op verkeerde gronden werd genomen en niet afdoende 

gemotiveerd is. 

Dat de minister de discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen of betrokken dan wel of niet zou 

voldoen aan de voorwaarden voor prangende humanitaire situatie. 

Immers in de instructie d.d. 19.07.2009 wordt als prangende humanitaire situatie 2.3 het volgende 

vermeld : 

Familieleden van een EU-burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 

40bis van de wet) vallen, maar van wie het verblijf dient te worden vergemakkelijkt, in toepassing van de 

Europese richtlijn 2004/38, zijnde de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van 

herkomst ten laste zijn van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen 

een persoonlijke verzorging door de EU-burger nodig hebben; 

Immers het is juist omdat zij buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging valt dat haar verblijf 

dient te worden vergemakkelijkt. 

Bovendien woont zij sinds haar aankomst in België bij haar broers en zussen. Dit betekent dat zij 

instaan voor haar onderhoud .  

Bovendien wordt in het vademecum het volgende verduidelijkt: 

Het familielid van een Belg wordt hier ook mee bedoeld. Dit criterium kan ook spelen als het familielid 

niet ten laste is in het land van herkomst maar wel ten laste valt in België, want Dient Vreemdelingen-

zaken houdt meer rekening met de actuele humanitaire redenen die de aanvraag rechtvaardigen dan 

met de vroegere situatie. 

Dat zij dan ook sinds 2000 in België verblijft en dus al bijna 11 jaar ten laste valt van haar familieleden. 

Dat DVZ dan ook rekening moet houden met de actuele humanitaire redenen die er zijn om haar verblijf 

te regulariseren. 

Dat dit betekent dat ze als familielid van een EU- burger, in aanmerking komt voor regularisatie en dit op 

basis van 2.3 van de vernietigde instructies. 

Dat zij onmiddellijk kan beginnen werken. Dat haar werkgever nog steeds bezig is om een verblijfskaart 

te bekomen voor haar. 
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Dus dat zij hier ook aan de voorwaarden voldoet en dat er zeker geen voorwaarde kan toegevoegd 

worden ter beoordeling van de aanvraag. 

Dat dienst vreemdelingenzaken hier geen rekening mee heeft gehouden. Dat de beslissing van DVZ 

dan ook onterecht genomen werd. 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is en de bestreden beslissing dient vernietigd te 

worden.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing deze is, d.d. 16 mei 

2011, waarmee de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en waarmee 

verzoekende partij een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. 

Verzoekster had uitdrukkelijk de toepassing gevraagd van de Instructie van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster meent nu dat de beslissing moet vernietigd worden omdat er in de motivering verwezen 

wordt naar de Instructie, en dat de beslissing daardoor bovendien ook artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet schendt. 

Verwerende partij merkt op dat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij de beoordeling van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf over een grote appreciatiebevoegdheid beschikt, en beslist 

heeft om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie omschreven in de 

Instructie van 19 juli 2009 te blijven toepassen, zelfs nadat zij vernietigd waren, net om de rechtszeker-

heid ter wille te zijn, en het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel te respecteren. 

Verwerende partij merkt op dat de Raad van State de discretionaire bevoegdheid van de Staats-

secretaris op generlei wijze beperkt heeft. Verzoekster toont het tegendeel niet aan. 

Daarom is verwerende partij van mening dat niets de Staatssecretaris destijds in weg staat om zijn 

discretionaire bevoegdheid in die periode op die wijze invulling te geven, en door alsnog toepassing te 

maken van de intussen vernietigde Instructie. 

Verzoekster toont niet aan dat de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris onmogelijk kon 

worden uitgeoefend door de intussen vernietigde Instructie als referentiekader te gebruiken. In zoverre 

er in de beslissing verwezen wordt naar deze Instructie, is er volgens verwerende partij dan ook geen 

sprake van een schending van de motiveringsplicht. 

Verwerende partij concludeert dat niets de Staatssecretaris in de weg staat om de aanvraag te toetsen 

aan de Instructie van 19 juli 2009. 

Verzoekster had de toepassing gevraagd van criterium 2.8 A van de Instructie. Verzoekster heeft 

evenwel geen wettig verblijf gekend voor 18 maart 2008, noch heeft zij geloofwaardige pogingen 

daartoe ondernomen. 

Zoals blijkt uit het feitenrelaas, heeft verzoekster geprobeerd aan de hand van een schijnhuwelijk haar 

verblijf te regulariseren. Op 3 november 2005 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand de 

voltrekking van het huwelijk. Om die reden kreeg verzoekster op 10 oktober 2005 een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verwerende partij concludeert dat dit bezwaarlijk kan beschouwd worden als 

een geloofwaardige poging om het verblijf te regulariseren. 

Verzoekster deed op 10 juli 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 bis 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 21 

april 2009 wegens afwezigheid van buitengewone omstandigheden. Zij kreeg tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

Deze regularisatiepoging dateert dus inderdaad van na 31 maart 2008, en is dus niet dienstig in het licht 

van criterium 2.8 A van de Instructie. 

Verzoekster toont in weerwil van de beslissing niet aan dat zij geregulariseerd moest worden in 

toepassing van criterium 2.8 A. 

Verzoekster zegt dat zij ook in aanmerking komt voor criterium 2.8 B. Verzoekster heeft evenwel 

nagelaten een arbeidskaart B voor te leggen. Verzoekster heeft evenwel een schrijven ontvangen van 6 

oktober 2010 waarin staat vermeld dat zij een inschrijving in het vreemdelingenregister zal bekomen 

onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. 

Op 11 januari 2011 doet het Vlaams Gewest een schrijven aan verzoekster dat haar arbeidskaart B 

geweigerd wordt omdat haar werkgever niet over voldoende financiële middel beschikt om haar tewerk 

te stellen. De reden waarom de beroepskaart werd geweigerd is dus niet omdat de regularisatie zo lang 

op zich liet wachten. Verzoeksters argument mist derhalve feitelijke grondslag. 

Verzoekster is dus in de onmogelijkheid om een arbeidskaart B voor te leggen. Dit kan door haar niet 

worden ontkend. Ook op dit vlak toont verzoekster geen motiveringsgebrek aan. 
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Verzoekster voert ten slotte aan dat zij geregulariseerd moet worden op humanitaire gronden. In haar 

aanvraag heeft zij evenwel deze humanitaire clausule niet aangekruist, noch had zij concrete 

argumenten gegeven waarom zij in aanmerking zou komen voor een regularisatie in toepassing van 

criterium 2.3 van de Instructie. Dat verzoekster nu, in haar beroep tot nietigverklaring argumenten geeft 

waarom zij meent te moeten geregulariseerd te worden om humanitaire redenen, is te laat om er nog 

meer rekening te kunnen houden in de beslissing. 

Uit niets dat verzoekster aanbrengt blijkt dat de beslissing onzorgvuldig zou zijn, daar rekening is 

gehouden met alle elementen en feiten die het dossier staven. 

"De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende  wijze  dient  te  informeren  over  

alle  relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 

107.624, 11 juni 2002)." (RVV nr. 10.917, 30 augustus 2007, dossiernr. 2007-07-628)  

Het is ook niet duidelijk waarom verzoekster meent dat de beslissing onredelijk zou zijn, nu is 

aangetoond dat zij niet in aanmerking komt voor de toepassing van criterium 2.8 A, 2.8 B of 2.3 van de 

Instructie van 19 juli 2009. 

Verzoekende partij maakt ook niet duidelijk waarom de beslissing onredelijk zou zijn. 

"Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de materiële motiveringsplicht geschonden is. De keuze die een 

bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het geval, maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zich van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na 

lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat 

de rechter 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 (R.v.St., nr. 82.301, 20 september 

1990. De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast dat de overheid in 

redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens voorhanden 

zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling." (R.V.V., nr. 11096, 9 mei 2008) 

De verwerende partij concludeert dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, 

en dit zowel in feite als in rechte. 

De verwerende partij merkt op dat verzoekende partij de motieven van de beslissing schijnt te kennen, 

vermits zij ze aanvecht in het verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2 

februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). De verzoekende partij voert bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht." (R.V.V., nr. 14.261 van 29 november 

2007)  

"Wat betreft de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2001, nr. 

167.477). (R.V.V, arrest nr. 21.513 van 16 januari 2009) 

De beslissing is derhalve afdoende formeel gemotiveerd. 

In de mate dat verzoekende partij van oordeel is dat de materiële motiveringsplicht met voeten getreden 

werd, heeft de verwerende partij de eer te antwoorden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. 

Hiervoor kan verwezen worden naar rechtspraak van de Raad van State, die in casu, mutatis mutandis 

van toepassing is: 

"Overwegende dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van 

de Raad van State behoort zijn beoordeling van de gegrondheid van het dringend beroep in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van het dringend 

beroep is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen." (R.v.St., arrest nr. 139.590 dd. 

20 januari 2005; 16.443 CGV - BBWT) (R.v.St., arrest nr. 163.382 dd. 10 oktober 2006, Staatsraad 

Adams, G/A 147.167/XIV-18.551) 

"Overwegende, in de mate dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

inhoudelijk aanvecht en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, dat het bij de 

beoordeling daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort zijn beoordeling in de 
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plaats te stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen."  

(R.v.St., arrest nr. 164.103 dd. 25 oktober 2006, Staatsraad Adams, G/A 144.344/XIV-17.680) 

Verwerende partij is derhalve van oordeel dat de beslissing afdoende werd gemotiveerd, en dit zowel in 

feite als in rechte. Verzoeksters beweringen kunnen hieraan geen afbreuk doen. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

2.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit 

dat de aanvraag van de verzoekende partij ongegrond is, omdat zij niet voldoet aan de toepassing van 

de door haar gevraagde criteria van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, zijnde 2.8A en 2.8B 

omdat de verzoekende partij niet aantoont dat zij een poging deed om een wettig verblijf in België te 

verkrijgen en anderzijds de aanvraag voor het verkrijgen van een arbeidskaart B geweigerd werd. 

Voorts toont de verzoekende partij evenmin aan op welke argumenten van haar aanvraag niet zou 

geantwoord zijn. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu 

eveneens nazicht in van de aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een vreemdeling een machtiging om 

langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde 

dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die 

aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer 

er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, de 
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verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te rechtvaardigen 

en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voor-

handen te zijn, kan de aanvraag tot het verwerven van een verblijfsmachtiging onontvankelijk worden 

verklaard; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

In casu werd de aanvraag ongegrond verklaard.  

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid in het kader 

van de beoordeling van een aanvraag die overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

ingediend een zeer ruime appreciatiebevoegdheid heeft (RvS 31 januari 2001, nr. 92.888).  

 

In de bestreden beslissing wijst de verwerende partij op de vernietiging door de Raad van State van de 

instructies van 19 juli 2009 maar wijst zij ook op het feit dat de staatssecretaris zich geëngageerd heeft 

om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie, zoals beschreven in de 

instructies, te blijven toepassen. Voorts merkt de Raad op dat hij zich bij de beoordeling van de 

gegrondheid van het beroep de Raad niet vermag in de plaats te stellen van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of de 

overheid bij de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. In casu heeft de verwerende partij, gebruik makend van 

haar ruime discretioniaire bevoegdheid, de aangehaalde argumenten beoordeeld, rekening houdende 

met de criteria zoals bepaald in de instructies van 19 juli 2009 daar de verzoekende partij in haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf zelf uitdrukkelijk de toepassing van deze criteria heeft gevraagd. In 

zoverre de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt dat deze de door haar gevraagde criteria 

van de voormelde vernietigde criteria toepast en hiernaar verwijst om de ontvankelijkheid van de 

aanvraag te beoordelen, merkt de Raad op dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt wat precies 

haar grief inhoudt. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag ontvankelijk, derwijze dat de verzoe-

kende partij niet op dienstige wijze grieven betreffende de ontvankelijkheid hetzij onontvankelijkheid kan 

aanvoeren. 

De omstandigheid dat de gemachtigde de aanvraag van verzoekster onderzoekt in het licht van de 

criteria van de bij arrest van de Raad van State van 9 december 2009 met nr. 198.769 vernietigde 

instructie, vormt een invulling van deze appreciatiebevoegdheid. De verzoekende partij toont in het 

middel niet aan dat de gemachtigde hierbij kennelijk onredelijk heeft gehandeld of heeft gesteund op 

een niet correcte feitenvinding (zie verder). De omstandigheid dat in de bestreden beslissing niet 

afzonderlijk wordt verduidelijkt dat de aanvraag tevens wordt onderzocht in het kader van een 

appreciatiebevoegdheid die ruimer is dan de criteria vermeld in de instructie, vormt geen 

motiveringsgebrek. Van belang voor het onderzoek of de materiële motiveringsplicht is nageleefd, is 

zoals gezegd of de gemachtigde handelt in alle redelijkheid en steunt op een correcte feitenvinding en of 

hij rekening heeft gehouden met de elementen die verzoekster zelf heeft aangebracht. 

 

In casu diende de verzoekende partij bij brief van 20 oktober 2009, ontvangen door de verwerende partij 

op 26 oktober 2009, een aanvraag gesteund op artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. Naast buiten-

gewone omstandigheden haalde de verzoekende partij “humanitaire redenen en duurzame bindingen” 

aan en verwees zij naar haar vijfjarig verblijf in België, haar integratie, haar taalkennis en wil om 

cursussen te volgen, haar werkbereidheid en haar uitgebreide vriendenkring. Zij wees op haar goed 

gedrag in België en stelde nooit een inbreuk tegen de openbare orde te hebben gepleegd. Bij deze 

aanvraag voegt de verzoekende partij het “typeformulier regularisatieaanvraag” toe, waarin zij het 

criterium “ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering” aankruist en het criterium 

“werk + duurzame lokale verankering”. Zij voegt verschillende stukken toe, waaronder een arbeids-

overeenkomst, identiteitsdocumenten, inschrijvingsbewijs cursus Nederlands, en documenten “Omni-

pas” naast vele aanbevelingsbrieven. 

Uit de aanvraag blijkt bijgevolg dat de verzoekende partij zich uitdrukkelijk op de instructie van 19 juli 

2009 beriep en dat de bestreden beslissing een antwoord gaf, niet alleen wat betreft de criteria 2.8A en 

2.8B van de vernietigde instructie, maar tevens antwoordde op alle elementen aangehaald in haar brief 
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betreffende de gegrondheid van de aanvraag. De bestreden beslissing stelt immers dat de verzoekende 

partij verwijst naar humanitaire redenen en redenen van onverwijderbaarheid maar niet verklaart 

waarom deze redenen een grond voor regularisatie zouden zijn en dat de verzoekende partij evenmin 

bewijzen voorlegt om dit te staven. Waar de verzoekende partij aanhaalde dat het onredelijk en 

onmenselijk zou zijn haar terug te sturen antwoordt de bestreden beslissing dat er geen begin van 

bewijs is om dit te staven en dat geen schending van artikel 3 EVRM voorhanden is. Voorts wijst de 

bestreden beslissing erop dat mag verwacht worden dat de verzoekende partij zich houdt aan de 

Belgische wetgeving en stelt de bestreden beslissing, met opsomming van de aangehaalde integratie-

elementen, dat deze op zich niet volstaan om een machtiging tot verblijf te verkrijgen en benadrukt de 

bestreden beslissing bovendien dat deze elementen (evenmin) beantwoorden aan de voorwaarden van 

de vernietigde instructie. Uit de lezing van alle elementen dient derhalve besloten worden dat de 

verwerende partij de aanvraag volledig beantwoord heeft en zowel de toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet als de toepassing van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 onderzocht heeft. 

 

Waar de verzoekende partij de toepassing van het criterium 2.8A betwist, luidt dit criterium: 

 

“Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen.  

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd.  

Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt 

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking: 

A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België 

heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

En die voor 18 maart 2008 [de datum van het regeerakkoord] gedurende een periode een wettig verblijf 

in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk 

afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardige 

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

 

Wanneer de verzoekende partij de toepassing van het criterium 2.8.A van de instructies van 19 juli 2009 

gevraagd heeft, diende ze bijgevolg te weten dat ze diende te voldoen aan de voorwaarde dat voor 18 

maart 2005 een poging werd ondernomen om een wettig verblijf te verkrijgen. 

De verzoekende partij houdt voor dat zij op 10 juli 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf gegrond 

op artikel 9bis van de verwerende partij heeft ingediend. Dit gegeven is juist maar irrelevant omdat het 

geen poging voor 18 maart 2008 betreft, maar nadien. De grief berust op een verkeerde lezing van de 

instructie. Voorts betwist de bestreden beslissing niet dat de verzoekende partij al sedert 2005 in België 

heeft verbleven. Het lange verblijf is evenwel niet de enige voorwaarde die het criterium 2.8A stelt. Deze 

kritiek is ongegrond. 

 

Waarde verzoekende partij de toepassing van het criterium 2.8B van de vernietigde instructie betwist, 

luidt dit: 

 

“2.8. Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België in aanmerking komen. 

Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum van zijn affectieve, sociale en economische 

belangen in België heeft gevestigd. 

Het bestaan van een duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt 

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking:  

(…) 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand 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. 

Hiertoe : 

Moet het dossier binnen drie maanden na de aanvraag aangevuld worden met een positief advies, 

afgeleverd door de Gewesten betreffende de aangevraagde arbeidskaart B. 

Of 

Moet het dossier aangevuld worden met een arbeidskaart B afgeleverd door de Gewesten, en dit op 

basis van een Attest van Immatriculatie van drie maanden afgeleverd met dit doel. 
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(…)”. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de arbeidskaart B van de verzoekende partij geweigerd werd door 

de Vlaamse overheid. De verzoekende partij betwist dit niet maar stelt dat dit enkel en alleen gebeurde 

omdat haar aanvraag laattijdig was en de werkgever nog steeds tracht een arbeidskaart te verkrijgen.  

De Raad merkt op dat het hem, in het kader van de beoordeling van de bestreden beslissing, niet 

toekomt de reden van de weigering van de arbeidskaart te beoordelen. Het motief dat de verzoekende 

partij niet het voorbehoud van het voorleggen van de arbeidskaart B kon waar maken is afdoend en 

correct. Het gegeven dat zij onmiddellijk kan beginnen te werken en haar werkgever een verblijfskaart 

aanvraagt, doet hieraan geen afbreuk. 

In de mate dat de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt te stellen dat haar verblijf voor 31 

maart 2007 niet was aangetoond, blijkt deze stelling niet uit de bestreden beslissing en berust deze grief 

op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt niet te antwoorden op haar prangende 

humanitaire situatie, blijkt uit het motief dat naar de humanitaire redenen verwijst voldoende dat deze 

werden onderzocht op basis van de elementen die de verzoekende partij aanbracht. 

 

In de mate dat de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt niet te antwoorden op het criterium 

2.3 en de bijgevoegde identiteitskaarten van haar broers en zussen niet in het licht van het criterium 2.3 

te hebben onderzocht, kan de Raad enkele vaststellen dat dit te wijten is aan haar eigen onzorgvuldig-

heid, te weten dat zij dit niet als element heeft aangehaald.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, wat zij in casu gedaan heeft. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de eerste 

bestreden beslissing te schragen. Wat de tweede bestreden beslissing voert de verzoekende partij in 

het eerste middel geen andere grieven aan. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel, dat zich enkel richt tot de tweede bestreden beslissing, kan uit het verzoek-

schrift afgeleid worden dat de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht aanvoert. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing van 

haar aanvraag tot regularisatie. 

Dat indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruit volgende bevel dient 

vernietigd te worden 

Dat immers de motieven opgesomd in dit bevel louter en alleen een herhaling zijn van de vorige 

beslissingen in dit dossier genomen. 

Dat echter nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde regularisatieaanvraag, dat dit 

op zich reeds een schending is van de motiveringsverplichting van DVZ. 

Dat immers de weigering tot regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een en 

dezelfde dag zijn gegeven. 

Dat zelfs in de beslissing tot regularisatie wordt vermeld; Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het 

bijlage 13 van KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de 

vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen (BS 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 het bevel gegeven wordt om het grondgebied 

te verlaten binnen de dertig dagen na kennisgeving. 

Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van het 

afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld. 
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Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het bevel om het grondgebied te verlaten een 

gevolgbeslissing is van de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot verblijf. 

In de beslissing d.d. 16 mei 2011 wordt expliciet aangegeven dat verzoekster, nu haar regularisatie-

aanvraag werd afgewezen, een bevel moet krijgen om het grondgebied te verlaten. Er wordt 

aangegeven dat dit bevel dient te vermelden dat verzoekster in het land is zonder in het bezit te zijn van 

een geldig paspoort voorzien van een geldig visum, en dus niet in het bezit is van geldige 

binnenkomstdocumenten. 

De reden waarom zij het land moet verlaten, is dus dat haar verblijf illegaal is door de afwijzing van de 

regularisatieaanvraag. 

Verzoekster ontkent niet dat zij illegaal in het land is. Zij heeft dan ook geen motiveringsgebrek 

aannemelijk gemaakt in het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

2.2.3. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet betwist dat artikel 7, alinea 1, 1° van de 

Vreemdelingenwet, waarop het bevel is gesteund, op correcte wijze werd toegepast. Met verwijzing naar 

het eerste middel dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij de motieven van de eerste 

bestreden beslissing niet heeft weerlegd. 

 

Waar de verzoekende partij de tweede bestreden beslissing verwijt niet tot uiting te brengen dat deze 

het gevolg is van de eerste bestreden beslissing en daargelaten de vraag naar het belang van deze 

grief, dient de Raad vast te stellen dat op de tweede bestreden beslissing vermeld staat dat deze werd 

genomen in uitvoering van de beslissing van 16 mei 2011. Deze grief berust op een verkeerde lezing 

van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve niet aannemelijk dat de tweede bestreden beslissing is genomen 

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

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de tweede 

bestreden beslissing te schragen. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk zou zijn, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie oktober tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN,    griffier. 

 

 

 

  De griffier,      De voorzitter, 

   

   

   

   

   

   

  T. LEYSEN      M. BEELEN 


