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 nr. 68 153 van 7 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 18 juli 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 juni 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard wordt en van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, ter kennis gebracht op 17 juni 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DE WIT, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, dient op 19 oktober 2009 een 

aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt aangevuld door brieven, hetzij 

overmaken van stukken op 31 maart 2010, 28 april 2010, 1 september 2010 en 9 september 2010. 

Op 1 juni 2011, met kennisgeving op 17 juni 2011, verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid deze aanvraag ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.10.2009 werd 

ingediend en op datum van 31.03.2010, 28.04.2010, 01.09.2010 en 09.09.2010 werd geactualiseerd 

door :  

 

Z., I. V. (R.R.: (…))  geboren te (…) op (…)  

 

+ zonen  

(…) 

 

nationaliteit: Oekraïne ( Rep. )  

adres: (…)  

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  

 

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 beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, doch zij 

slaagt er niet in aan te tonen dat zij op 15.12.2009 een langdurig ononderbroken verblijf in België had 

dat minimum 5 jaar bedraagt. Daarnaast slaagt betrokkene er evenmin in aan te tonen dat hij vóór 18 

maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad of, vóór die datum, een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen, 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 juli 2009.  

 

Daarnaast beroept verzoekster beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009. Niettegenstaande het feit dat betrokkene een arbeidsovereenkomst bij Scrl B. d.d. 29.07.2009 

voorlegt, hebben wij -na een grondige studie van het administratief dossier- moeten vaststellen dat 

betrokkene niet kan aantonen dat zij ononderbroken in België verblijft en dit sinds 31.03.2007. Hoewel 

betrokkene beweert sinds 2006 in België te zijn aangekomen, kunnen de documenten die betrokkene bij 

haar aanvraag voegt niet weerhouden worden als een bewijs dat betrokkene hier sinds ten minste 

31.03.2007 ononderbroken verblijft aangezien de documenten dateren uit of verwijzen naar betrokkenes 

verblijf in België in 2008 en 2009. Enkel de huurovereenkomst die ingaat op 01.12.2006 en eindigt op 

30.11.2007 zou kunnen verwijzen naar betrokkens  verblijf in België in 2006 en 2007. Echter, een 

huurovereenkomst toont slechts aan dat de verzoekende partij vanaf 01.12.2006 een appartement te 

Antwerpen gehuurd heeft. Enkel op basis van deze huurovereenkomst kan niet afgeleid worden dat de 

verzoekster ononderbroken in België verbleven heeft en dit ten minste sedert 31.03.2007. Bovendien 

lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat, indien betrokkene effectief sinds 31.03.2007 in België verblijft, zij 

slechts 1 enkel bewijs kan voorleggen van haar verblijf in België sinds 2006 of ten minste 

sedert 31.03.2007. Ook de voorgelegde getuigenverklaringen kunnen betrokkenes verblijf bewijzen 

aangezien zij een gesolliciteerd karakter hebben en dateren uit 2009 of ongedateerd zijn. Bijgevolg 

voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

regularisatie op basis van criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009.  

 

De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale 

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die aan de hand van getuigenverklaringen, 

inschrijvingsfiches en deelcertificaten taallessen Nederlands en attesten aangaande de schoolgang van 

betrokkenes kinderen), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de 

instructies van 19.07.2009. De elementen met betrekking tot haar lokale verankering kunnen bijgevolg 

niet in betrokkene haar voordeel weerhouden worden.  
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Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag 23.10.2009 ontvankelijk wordt verklaard 

omwille van het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens de periode van 15.09.2009 tot 15.12.2009, 

zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009. De elementen die worden aangehaald in de 

ontvankelijkheid (art. 8 EVRM) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone omstandigheden 

en hebben tevens niet geleid tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.  

 

Betrokkene haalt aan dat zij een relatie onderhoudt met de heer O. D. (°23.04.1989) die op legale 

wijze in België verblijft, en dat zij met hem samenwoont. Om in aanmerking te komen voor een 

regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene echter de geëigende procedure te 

volgen en te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 10 §1 eerste lid 5° van de 

wet van 15.12.1980 omtrent de criteria van de duurzame en stabiele relatie. Betrokkene toont niet aan 

dat hij reeds de nodige stappen heeft ondernomen om zich in regel te stellen met deze procedure. 

Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor een verblijfsregularisatie op basis van artikel 9bis van 

de wet van 15.12.1980.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene niet toetrad tot georganiseerde misdaad en 

geen diefstallen pleegde, 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.  

(…)” 

 

Op 17 juni 2011 wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing die luidt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – Model B 

 

In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 01/06/2011 

wordt aan Z, I. V. (V) + 2 kinderen: (…) 

geboren te (…) (Oekraïne (Rep.)), op (…), 

van OEKRAÏNE (REP.) nationaliteit, verblijvend: (…)(3
de

 v) 2018 Antwerpen, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 17.07.2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

● De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

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

visum. 

 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In het beschikkend gedeelte van het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij “te zeggen voor recht 

dat de beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag tot regularisatie van verblijf op grond van artikel 

9bis Vr.W. - met bevel om het grondgebied te verlaten - ongegrond is, en dat de beslissing tot het 

afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten voorbarig is; En bijgevolg aan verzoekende 

partij het voornoemde verblijf toe te kennen, conform de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (…)” De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggend geschil op, overeenkomstig artikel 39/2 

van de vreemdelingenwet, als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd de bestreden beslissing te 

hervormen, te zeggen voor recht dat een beslissing voorbarig is hetzij een verblijf toe te kennen. 

Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de hier boven beschreven mate, het beroep niet ontvankelijk is. 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van “de beginselen van 

behoorlijk bestuur: overschrijding van redelijke termijn.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing pas genomen werd na een termijn van 18 maanden na de indiening 

van de aanvraag, zonder hiervoor een aannemelijke uitleg te geven. 

Terwijl de vereiste van de redelijke termijn impliceert dat een bestuurlijke overheid voor een beslissing 

slechts die tijd mag nemen die nodig is om op zorgvuldige wijze met kennis van zaken te beslissen, 

rekening houdend met de complexiteit van de zaak en het gedrag van de bestuurde. 

Zodat de bestreden beslissing de vereiste van de redelijke termijn schromelijk heeft overschreden. 

Teneinde te onderzoeken of in een bepaald geval de redelijke termijn werd overschreden dienen 

volgende aspecten te worden onderzocht: 

♦ de complexiteit van de zaak: de Dienst Vreemdelingenzaken doet zichzelf inzake de das om: door te 

beslissen dat de aanvraag onontvankelijk is doordat geen identiteitsdocument werd toegevoegd geeft zij 

zelf te kennen dat zowel het onderzoek als de eruit voortvloeiende beslissing zeer eenvoudig zijn: men 

diende slechts na te gaan of een identiteitsdocument werd toegevoegd en vast te stellen dat dit niet het 

geval was. Volgens verzoekende partij kan een dergelijk onderzoek hoogstens een halfuur in beslag 

nemen. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hiervoor klaarblijkelijk 18 maanden nodig, hetgeen 

schromelijk overdreven is en duidelijk de redelijke termijn schendt. 

♦ het gedrag van de bestuurde: verzoekende partij oordeelt dat hieromtrent weinig kan worden 

opgemerkt: Verzoekende partij diende naar beste vermogen een aanvraag tot regularisatie in, en 

contacteerde zelfs de Federale Ombudsman wanneer gedurende  lange tijd  nog  steeds geen  nieuws 

vernomen  werd. 

Verzoekende partij stelde dus alles binnen haar macht in het werk om de behandeling van de 

betreffende aanvraag snel te doen verlopen, en stelde geenszins enige vertragingsmanoeuvres. 

♦ het gedrag van het bestuur: het gedrag van de Dienst Vreemdelingenzaken was niet van die aard om 

de beslissing te bespoedigen: zij ondernam geen actie en berichtte verzoekende partij niet waarom 

dermate lange tijd geen beslissing werd getroffen. Sterker nog: wanneer de Federale Ombudsman 

expliciet om een reden verzoekt voor de langdurige behandeling, blijft men zwijgen. De Dienst 

Vreemdelingenzaken is dan ook ontegensprekelijk in fout. 

Het spreekt bijgevolg voor zich dat de Dienst Vreemdelingenzaken de redelijke termijn overschreden 

heeft. 

Het middel is gegrond.” 

 

3.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij laat vooreerst gelden dat de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid na grondig onderzoek en gelet op de elementen die verzoeksters situatie 

kenmerken, geheel terecht en binnen een redelijke termijn besliste verzoeksters aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van het art. 9 bis van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 te 

verwerpen als ongegrond. 

Het kan de verwerende partij bezwaarlijk worden verweten dat de nodige tijd te nemen ten einde 

verzoeksters situatie grondig te onderzoeken, daarbij in acht nemende elke relevante informatie. 

Bovendien dient er op te worden gewezen dat, zo mocht het onderzoek en de behandeling van 

verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf niet binnen een redelijke termijn zijn geschied, quod 

certe non, dit dan nog niet de nietigverklaring van de beslissing dd. 01.06.2011 van de de gemachtigde 

van de Federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid zou kunnen verantwoorden. 

Het feit dat er niet binnen een redelijke termijn uitspraak wordt gedaan over een aanvraag om 

machtiging tot verblijf kan namelijk niet tot gevolg hebben dat dit verzoek dan maar moet worden 

ingewilligd. 

Inderdaad voorziet geen enkele verdrag- of wetsbepaling, dat de aanvraag machtiging tot een verblijf 

van meer dan drie maanden automatisch wordt erkend indien geen uitspraak is gedaan binnen een 

redelijke termijn. 

Tot slot merkt de verwerende partij op dat, indien de behandeling van verzoeksters aanvraag om 

machtiging tot verblijf al onredelijk lang zou hebben geduurd, quod non, het haar niet duidelijk is welke 

schade de verzoekende partij zou hebben geleden. 

  

3.1.8. Waar verzoeker meent dat het onverantwoord is dat de gemachtigde van de staatssecretaris bijna 

één jaar nodig had om te beslissen over zijn aanvraag en dat het dan nog een halfjaar geduurd heeft 

voor de beslissing hem ter kennis werd gebracht, wijst de Raad erop dat verzoeker niet aantoont welk 
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belang hij heeft bij deze grief. De eventuele schendine van de redelijke termijn kan hoe dan ook niet tot 

gevolg hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van verzoeker, die heel die tijd illegaal 

op het grondgebied verbleef. (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530). (R.v.V. nr. 58 557 van 25 maart 2011) 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat verzoeksters eerste middel 

niet kan worden aangenomen.” 

 

3.1.3. Daargelaten de vraag welk belang de verzoekende partij heeft bij haar grief, dient de Raad vast te 

stellen dat de eerste bestreden beslissing werd genomen binnen de twee jaren na het indienen van de 

aanvraag. In zoverre de verzoekende partij een schending aanvoert van het beginsel van de redelijke 

termijn, merkt de Raad op dat (de gemachtigde van) de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

elke aanvraag om machtiging tot verblijf afzonderlijk dient te behandelen. Bovendien wordt door de 

vreemdelingenwet geen termijn voorzien waarbinnen deze aanvragen behandeld moeten worden. 

Evenmin bestaat er in hoofde van de overheid een verplichting om te motiveren waarom zij zoveel tijd 

nodig heeft gehad om tot een beslissing te komen. Het kan de administratie niet ten kwade worden 

geduid de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te hebben genomen. Een 

termijn van nog geen 24 maanden om tot een beslissing te komen, lijkt een redelijke termijn te zijn. 

Gelet op het grote aantal aanvragen dat de Dienst Vreemdelingenzaken dient te verwerken en gelet op 

de bijzondere regeling die zij had ingesteld voor aanvragen of aanvullingen ingediend tussen 15 

september 2009 en 15 december 2009, acht de Raad deze termijn niet als zijnde onredelijk lang. 

Bovendien kan de eventuele schending van de redelijke termijn hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat 

er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van de verzoekende partij die heel die tijd illegaal op het 

grondgebied verbleef (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530). 

 

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

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van “het recht van verdedi-

ging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing. 

Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Schending van de 

motiveringsplicht vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet aantoont dat zij reeds langer dan vijf jaar 

ononderbroken in het land verblijft. Dat de voorlegging van een huurovereenkomst, een arbeidsovereen-

komst evenals allerhande getuigenverklaringen onvoldoende zijn. 

Dat de lokale verankering van verzoekster niets afdoet aan de vereiste voorwaarden voorzien in de 

instructie dd. 19/07/2009. 

Dat zij bijgevolg een bevel tot verlating van het grondgebied gekregen heeft omdat zij niet in het bezit is 

van de vereiste binnenkomstdocumenten, noch van een geldig paspoort of visum. 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van Vreemdelingenwet en in 

de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. De beslissing dient de juridische en 

feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motiveringsplicht 

vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven motieven de 

genomen beslissing moeten kunnen dragen. 

Zodat de bestreden beslissing niet aan deze vereisten voldoet, en derhalve in strijd is met de vereiste en 

de wil van de wetgever dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig 

dient te worden gemotiveerd (Raad van State 11 januari 1993, arrest nr. 41.525). 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om de regularisatieaanvraag ongegrond te verklaren. 

Toelichting : 

met betrekking tot motivering ongegrondheid: 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de door verzoekende partij aangehaalde elementen niet als 

grond voor regularisatie kunnen worden weerhouden. Bovendien zou het onderscheid tussen de 

argumentering aangaande de buitengewone omstandigheden enerzijds en de gegrondheid anderzijds 

niet duidelijk zijn geweest. 

Zoals zal blijken uit hetgeen volgt, is dit volkomen onjuist: verzoekende partij valt perfect onder de 

voorwaarden voor regularisatie onder de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor asiel- 

en migratiebeleid. 
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In casu is het zo dat de ontvankelijkheid van de aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken niet 

wordt in twijfel getrokken. Zij geeft immers onmiddellijk aan dat de aanvraag dd, 23/10/2009 ontvankelijk 

wordt verklaard. De bizarre redenering die erop volgt, doet hier geen afbreuk aan. 

Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag is het in de eerste plaats van belang op te merken dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken de bestreden beslissing begint met de volgende paragraaf: 

"Betrokkene haalt aan dat zij geregulariseerd wil 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." 

Er wordt met andere woorden zelf aangegeven dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid bij 

de beoordeling van de aanvragen over een discretionaire bevoegdheid beschikt. 

Het is dan ook volkomen absurd dat de afgevaardigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratiebeleid zich vervolgens blindstaart op de criteria van de instructie dd. 19/07/2009 - die overigens 

inmiddels werd vernietigd - en waaraan verzoekende partij net niet voldoet. Het is immers de taak van 

Staatssecretaris en diens afgevaardigden om elk dossier individueel te onderzoeken, te kijken naar de 

concrete argumenten en omstandigheden van elk dossier en in het licht hiervan -binnen zijn 

discretionaire bevoegdheid - een beslissing te nemen. 

In casu is dit niet gebeurd, aangezien er niet verder werd gekeken dan naar de -inmiddels vernietigde - 

criteria van de instructie. 

Bovendien is het zo dat in de bestreden beslissing niet op afdoende wijze wordt uiteengezet waarom de 

aanvraag van verzoekende partij ongegrond diende te worden verklaard. Ook al zou verzoekende partij 

niet in aanmerking komen voor de 2 aangehaalde - vernietigde - criteria, neemt dit niet weg dat de 

Staatssecretaris of zijn afgevaardigden de aanvraag in zijn totaliteit én in het licht van zijn discretionaire 

bevoegdheid diende te onderzoeken en te beoordelen. In casu is dit niet gebeurd, hetgeen tot gevolg 

heeft dat de bestreden beslissing wat betreft de materiële motivering gebrekkig en niet afdoende is. 

Tevens wordt eraan toegevoegd dat deze elementen aangaande de integratie van verzoekende partij 

niets af doen aan de voorwaarden zoals zij werden gesteld in de instructie dd. 19/07/2009.] 

Een dergelijke redenering kan echter niet worden weerhouden, aangezien in de eerste plaats de 

instructie inmiddels werd vernietigd, en in de tweede plaats deze instructie niets afdeed aan de 

discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid. Zelfs vóór de 

vernietiging van de criteria van de instructie dd. 19/07/2009, stond het de Staatssecretaris immers nog 

steeds vrij te oordelen over de aanvragen en te besluiten dat een aanvraag gegrond was, zelfs indien 

die niet strikt onder de criteria van de instructie viel. 

Bijgevolg is het duidelijk dat de materiële motivering in casu niet afdoende is, 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De desbetreffende artikelen 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, hetgeen impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

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

de 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 gekomen. 

Verzoekende partij meent dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: de motivering is ontegensprekelijk 

gebrekkig, daar men de situatie en het dossier van verzoekende partij niet correct heeft beoordeeld, dat 

niet werd aangegeven waarom de door verzoekende partij aangehaalde argumenten niet als grond tot 

regularisatie konden worden aanvaard en dat men zeker en vast in onredelijkheid tot zijn besluit is 

gekomen. 

Het is bijgevolg meer dan duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij zijn motivering substantieel in 

gebreke is gebleven en de motiveringsplicht heeft geschonden. 

Het middel is gegrond.” 

 

 

 

3.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 
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“Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991 en art. 62 van de wet 

van 15.12.1980, artikelen dat de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden 

dat bij lezing van verzoeksters hun inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin inhoudelijke kritiek 

levert en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk 

is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit 

te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), wanneer 

verzoekers in staat zouden zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te voeren, 

dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen gevolgen 

hebben ondervonden. 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekster de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Uit de uitvoerige motieven van de bestreden beslissing blijkt heel duidelijk om welke redenen de 

gemachtigde heeft beslist dat verzoeksters aanvraag ongegrond diende te worden verklaard.  

Verzoeksters concrete kritiek is erop gericht dat 'het recht op regularisatie beperkt [wordt] tot de 

personen die voldoen aan de criteria die voorzien zijn in de instructie', en het dossier van verzoekers 

ook op de aanwezigheid van andere elementen dient te worden onderzocht. 

Verzoekers hun beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. 

De verwerende partij laat gelden dat de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 

9bis van de vreemdelingenwet (die o.m. terug te vinden is op de website www.kruispuntmi.be/vreemde-

lingenrecht), concrete situaties opsomt waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf in 

toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

Aldus kunnen de instructie van 19 juli 2009 en art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 

1980 niet los van elkaar worden gezien, nu de instructie een verduidelijking inhoudt van art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Niettegenstaande de vernietiging door de Raad van State van deze instructies heeft de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid zich, zoals algemeen bekend, geëngageerd om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid (zoals ook uitdrukkelijk gesteld in de bestreden beslissing) deze instructies houdende 

criteria voor regularisaties verder toe te passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de 

opgesomde voorwaarden, te machtigen tot verblijf. 

Dit is uiteraard net ten gunste van de vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf hebben 

ingediend in toepassing van deze instructies. 

in casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de door verzoekster 

in haar aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, doch werd beslist dat verzoeksters aanvraag 

ongegrond was. 

Verzoeksters beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die terecht werd 

genomen binnen de ruime discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde van de Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

Verzoekster kan toch niet ernstig voorhouden dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructie niet 

zou mogen worden toegepast, terwijl zij zich daarentegen uitdrukkelijk op de instructie heeft beroepen 

en stelde op basis hiervan te moeten worden geregulariseerd. Verzoeksters beschouwingen zijn al te 

gek voor woorden. Verzoekster 'vergeet' kennelijk ook dat het op basis van de instructie is dat zijn 

aanvraag ontvankelijk werd verklaard, hetgeen reeds een meer gunstige toepassing van artikel 9bis 

voornoemd impliceert. 

"In het kader van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet beschikt de gemachtigde van de staats-

secretaris voor Migratie- en asielbeleid over een ruime discretionaire bevoegdheid om te beslissen 

welke door verzoekster aangebrachte elementen al dan niet aanvaard worden teneinde een 

verblijfsrecht toe te staan. Deze discretionaire beoordelingsvrijheid heeft echter de redelijkheid tot grens 

(RvS 16 juni 2004, nr. 132.494). In de instructie, waarvan de toepassing door geen enkele partij betwist 

wordt, staan enkele situaties beschreven welke als prangende humanitaire situaties worden beschouwd. 

Verder wordt vermeld dat de opsomming de discretionaire macht van de staatssecretaris niet wegneemt 

om andere gevallen als een prangende humanitaire situatie te beschouwen. Dienaangaande stelt de 

verzoekster ook in haar verzoekschrift dat de voorwaarden van de instructie geenszins limitatief zijn en 

voldoende ruimte toelaten voor een ruimere toepassing waaronder de rubriek andere prangende 

humanitaire situaties. Aldus lijkt verzoekster zelf aan te geven dat zij niet valt onder één van de in de 

instructie opgesomde gevallen. Verzoekster is echter wel van oordeel dat zij onder de andere 
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prangende humanitaire situaties valt. Dienaangaande heeft de gemachtigde van de staatssecretaris 

binnen zijn ruime discretionaire bevoegdheid, rekening houdend met de specifieke en eigen elementen 

van het dossier geoordeeld dat de door verzoekster aangebrachte elementen niet weerhouden worden 

als een grond voor regularisatie. Het komt niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe om 

zijn oordeel, binnen de wettigheidstoetsing van de bestreden beslissing, in de plaats te stellen van het 

oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris. Evenmin komt het aan de Raad toe om vast te 

stellen of een bepaald element al dan niet voldoende is om een verblijf toe te staan. Het loutere feit dat 

verzoekster het niet eens is met de gevolgtrekkingen door de gemachtigde van de staatssecretaris kan 

de motieven van de bestreden beslissing niet weerleggen en kan bijgevolg niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. " (R.v.V. nr. 49.674 van 18 oktober 2010) 

Verwerende partij verwijst tevens naar volgende rechtspraak van de Raad: 

3.9. Verzoeksters betoog komt erop neer dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen enerzijds 

de discretionaire bevoegdheid die de gemachtigde van de staatssecretaris heeft in het kader van de 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en anderzijds de criteria vermeld in de instructie 

van 19 juli 2009, maar dit betoog mist feitelijke grondslag aangezien door het uitvaardigen van de 

instructie verwerende partij niets anders gedaan heeft dan kenbaar te maken door welke criteria zij zich 

in het algemeen zal laten leiden bij het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen om 

verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De Raad 

merkt ten andere op dat de instructie van 19 juli 2009 op een niet-exhaustieve wijze bepaalde specifieke 

situaties opsomt die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van een machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit blijkt uit de volgende zinsnede: "Deze opsomming neemt 

de discretionaire macht die de Minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze 

die hieronder worden opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een 

bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep " Door 

aldus te handelen wijkt verweerder niet af van het gestelde in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of 

installeert hij geen afwijkend regime, doch maakt hij de invulling die hij in het algemeen geeft aan de 

hem door dit artikel toegekende discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling van de gegrondheid van 

een aanvraag om verblijfsmachtiging slechts publiek en laat hij de mogelijkheid open voor de toekenning 

van een machtiging tot verblijf aan vreemdelingen die zich bevinden in andere prangende humanitaire 

situaties dan deze die in de instructie opgesomd worden. (...) 

3.13. Verzoekster voert een hoofdzakelijk theoretisch betoog maar hiermee toont zij niet aan dat de 

verwerende partij in casu haar appreciatiebevoegdheid heeft toegepast op een wijze die strijdig is met 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, of op een kennelijke onredelijke of onzorgvuldige wijze 

gehandeld heeft door verzoeksters aanvraag om verblijfsmachtiging ongegrond te verklaren. " (R.v.V. 

nr. 55.291 dd. 31.01.2011) 

Verzoeksters beschouwingen falen dan ook in rechte. 

Verzoekster beperkt zich bovendien tot het uiten van theoretische beschouwingen, zonder in concreto 

aan te geven op welk element zij zich zou hebben beroepen in haar aanvraag waarop niet geantwoord 

werd in de bestreden beslissing. 

In casu toont verzoekster op geen enkel manier aan dat zij zich op bepaalde gegevens zouden hebben 

beroepen, die door de gemachtigde niet in overweging zijn genomen. 

"2.15. Verder komt het aan de aanvrager van een verblijfsmachtiging op grond van de instructie van 19 

juli 2009 toe om aan te tonen dat hij voldoet aan de gestelde criteria en zelf zorgvuldig te zijn bij het 

opstellen van zijn aanvraag en het voegen van stukken ter ondersteuning van zijn aanvraag. Er kan van 

de verwerende partij niet verwacht worden dat zij telkens contact opneemt met de aanvrager van een 

verblijfsmachtiging om hem te "interpelleren" aangaande het vervullen van een door de instructie van 19 

juli 2009 gesteld criterium. " (R.v.V. nr. 51 313 van 18 november 2010) 

De gemachtigde heeft in het kader van zijn ruime appreciatiebevoegdheid waarover hij beschikt bij de 

beoordeling van de vraag of aan verzoekers een machtiging tot verblijf kan worden toegekend, duidelijk 

aangegeven om welke reden de door verzoekers aangehaalde elementen niet konden leiden tot een 

regularisatie van verzoekers. 

Verzoekers beschouwingen falen in feite en in rechte, en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing. Verzoekers tonen geenszins aan dat de gemachtigde niet met alle elementen waarop 

verzoekers zich beroepen hebben, rekening heeft gehouden noch maken zij aannemelijk dat de 

gemachtigde onredelijk zou hebben gehandeld. 

Het tweede middel is deels onontvankelijk en voor het overige niet gegrond.” 

 

3.2.3. Vooreerst wijst de Raad er op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken 

enkel van toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen 

in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). In die mate is het onderdeel 

onontvankelijk. 
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De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 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. 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. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de inhoud van de bestreden beslissing zodat zij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. Dit vergt een onderzoek van de toepassing 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 

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

van de instructie 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 

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

gegrondheid van het beroep 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 instructie van 19 juli 2009 waarvan de verzoekende partij in haar aanvraag 

om machtiging tot verblijf zelf uitdrukkelijk de toepassing heeft gevraagd. In zoverre de verzoekende 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 van 15 

partij de verwerende partij verwijt dat zij de door haar gevraagde criteria van de voormelde vernietigde 

instructie 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 eerste 

bestreden beslissing verklaart de aanvraag ontvankelijk derwijze dat de verzoekende partij niet op 

dienstige wijze grieven betreffende de ontvankelijkheid hetzij onontvankelijkheid kan aanvoeren. 

 

De omstandigheid dat de gemachtigde de aanvraag van de verzoekende partij onderzoekt in het licht 

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

de 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 motiverings-

gebrek. 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 verzoeker zelf heeft aangebracht. 

 

In casu diende de verzoekende partij bij brief van 19 oktober 2009, ontvangen door de verwerende partij 

op 23 oktober 2009, een aanvraag gesteund op artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. Zij meldde in 

de aanvraag, naast het aanhalen van buitengewone omstandigheden, dat zij een “verzoek” indiende 

“conform de richtlijnen van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van de oude artikel 9, 3 en artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet ,mn criterium 2.8.B.” Voorts zette zij de elementen uiteen die haar duurzame 

lokale verankering zouden moeten aantonen en stelt zij onder meer een langdurig ononderbroken 

verblijf van drie jaren te hebben in België voorafgaand aan haar aanvraag, minstens sinds 31 maart 

2007. Hiervoor verwijst zij naar “verschillende verklaringen en obv de onderscheiden opeenvolgende 

huurovereenkomsten”, die zij toevoegt bij haar aanvraag. Zij voegt ook een arbeidsovereenkomst toe. 

Ook stuurt zij een ingevuld typeformulier “regularisatieaanvraag” naar de Dienst Vreemdelingenzaken, 

waarin zij het criterium “werk + duurzame lokale verankering” aankruist. De brieven (aanvullingen) van 

31 maart 2010, 28 april 2010, 1 september 2010 voegen stukken toe die betrekking hebben op de lokale 

verankering, maar geen stukken die er op wijzen dat de verzoekende partij minstens sedert 31 maart 

2007 in België verblijft. 

 

Zoals in de eerste bestreden beslissing wordt gesteld voegt de verzoekende partij met uitzondering van 

de huurcontracten geen enkel bewijs toe dat zij minstens sedert 31 maart 2007 ononderbroken in België 

verblijft. De bestreden beslissing stelt dan ook op goede gronden dat de verzoekende partij niet voldoet 

aan het criterium 2.8A omdat zij niet aantoont een minimum ononderbroken verblijf van vijf jaren heeft in 

België en dat zij niet voldoet aan het criterium 2.8B omdat zij niet aantoont minstens sedert 31 maart 

2007 in België te verblijven. Het motief dat stelt dat “Enkel op basis van deze huurovereenkomst 

kan niet afgeleid worden dat de verzoekster ononderbroken in België verbleven heeft en dit ten minste 

sedert 31.03.2007. Bovendien lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat, indien betrokkene effectief sinds 

31.03.2007 in België verblijft, zij slechts 1 enkel bewijs kan voorleggen van haar verblijf in België sinds 

2006 of ten minste sedert 31.03.2007. Ook de voorgelegde getuigenverklaringen kunnen betrokkenes 

verblijf bewijzen aangezien zij een gesolliciteerd karakter hebben en dateren uit 2009 of ongedateerd 

zijn. Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan alle vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor regularisatie op basis van criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009.” Is 

correct, vindt steun in het administratief dossier en is kennelijk redelijk. De Raad acht dit motief afdoend 

nu beide criteria van de voornoemde vernietigde instructie dit lang ononderbroken verblijf eisen. Dit 

motief wordt door de verzoekende partij niet weerlegd, wel integendeel schijnt de verzoekende partij op 

pagina 7 van haar verzoekschrift (derde alinea) niet te betwisten dat zij “net niet voldoet” aan deze 

criteria. 

 

Waar de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing verwijt zich enkel te baseren op de 

toepassing van de vernietigde instructie, komt het de verwerende partij toe de gegrondheidselementen 

van de aanvraag in het kader van artikel 9bis van de vreemdelingenwet zelf in te vullen en te oordelen 

dat de criteria die voordien vermeld stonden in de vernietigde instructie te hernemen. De Raad merkt op 

dat het toekennen van een machtiging tot verblijf een gunstmaatregel is. 

 

Voorts toont de verzoekende partij op generlei wijze aan dat het motief van de tweede bestreden 

beslissing onjuist is of niet afdoend zou zijn. Zij toont niet aan dat zij in het bezit is van een geldig visum. 
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Bijgevolg toont de verzoekende partij met haar betoog niet aan dat de bestreden beslissingen zijn 

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 bestreden 

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

middel geen andere grieven aan. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel, vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, veronder-

stelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing 

moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die 

men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

Terwijl verzoekende partij alle benodigde documenten neerlegde en haar situatie en integratie meer dan 

voldoende aantoonde en toch arbitrair werd beslist dat haar aanvraag ongegrond is, om reden dat de 

aangehaalde argumenten en bewijzen niet als grond tot regularisatie zouden kunnen worden aanvaard, 

zonder aan te geven waarom zij hiertoe niet zouden kunnen worden aanvaard. 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen.  

Toelichting : 

Verzoekende partij verblijft sinds 2006 in België en heeft zich sinds haar aankomst volledig geïntegreerd 

in onze samenleving. Zij kan in alle eerlijkheid en oprechtheid een  toonbeeld  van  integratie  worden  

genoemd,  en  toch  wordt  haar aanvraag geweigerd. 

Men kan zich dan ook terecht de vraag stellen in hoeverre er sprake kan haar van een redelijke 

besluitvorming? 

Het lijkt er immers sterk op dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich blindstaart op criteria - die inmiddels 

reeds werden vernietigd (zie supra) - en de aanvragen niet meer op individuele basis beoordeelt. 

Dit terwijl de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid over een discretionaire bevoegdheid beschikt 

en het zijn taak is om elke aanvraag individueel, correct, grondig en in redelijkheid te beoordelen. In 

casu is dit met zekerheid niet gebeurd. 

De aanvraag van verzoekende partij werd afgewezen op basis van de argumentering dat de aange-

haalde elementen niet kunnen worden weerhouden als grond voor regularisatie. Een afdoende motive-

ring waarom zij niet kunnen worden weerhouden, wordt niet opgenomen in de bestreden beslissing. 

Zoals hierboven werd uiteengezet, blijkt een dergelijke motivering echter manifest onjuist en 

onvoldoende te zijn. Indien de documenten en de concrete situatie van verzoekende partij enigszins 

zorgvuldig zouden zijn onderzocht, dan zou nooit tot de ongegrondheidsbeslissing zijn besloten. 

Integendeel, dan zou de prangende humanitaire situatie van verzoekende partij zijn duidelijk geworden. 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt overigens dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

In casu is dit niet het geval en kan niet redelijkerwijze begrepen worden waarom een dergelijke ingrij-

pende beslissing werd genomen ten aanzien van verzoekende partij. Kortom, de bestreden beslissing is 

volkomen onredelijk. 

Verzoekende partij voldoet dus aan elke mogelijke voorwaarde om een gegronde aanvraag tot 

regularisatie te kunnen indienen in België. Tóch meent de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag 

ongegrond te moeten verklaren en verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren. Zulks is niet meer redelijk te verantwoorden, de beslissing in deze is werkelijk te verregaand en 

overdreven. Zelfs na lezing ervan, kan men onmogelijk begrijpen dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

niet de nodige terughoudendheid aan de dag legde en deze beslissing trof. 

De bestreden beslissing is dan ook onredelijk en voldoet niet aan het criterium dat het een beslissing 

moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die 

men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

Dit middel is derhalve gegrond.” 

 

3.3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In haar derde middel werpt verzoekster een schending op van het redelijkheidsbeginsel. 
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Verzoekster herhaalt evenwel de kritiek uit haar tweede middel, zodat de verwerende partij dan ook kan 

volstaan met de verwijzing naar de repliek op dit tweede middel. 

Het derde middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.3. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op 

zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing 

is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen 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 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). De verzoekende partij houdt opnieuw voor dat zij sinds 

2006 in België verblijft en wijst op haar integratie. Zij beweert dat haar aanvraag niet individueel is 

onderzocht maar laat na aan te geven met welke elementen in concreto de verwerende partij geen 

rekening zou gehouden hebben. Zij beperkt zich tot andere interpretaties van de door haar overge-

maakte stukken en herhaalt haar argumentatie gesteld in haar tweede middel. De verzoekende partij 

toont met dergelijk betoog niet aan dat de feitelijke vaststellingen van de gemachtigde van de staats-

secretaris niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

Met verwijzing naar de bespreking van het tweede middel acht de Raad het derde middel ongegrond. 

 

3.4.1. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van “artikel 8 van het Euro-

pees Verdrag van 4 november 1950 ter vrijwaring van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (E.V.R.M.).” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing verzoekende partij de facto verplicht naar Oekraïne terug te keren, 

ondanks het feit dat verzoekende partij in België een gezin vormt met de heer D. O., die op legale wijze 

in België verblijft en op hetzelfde adres als verzoekster woont. 

Terwijl artikel 8 van voormeld verdrag het recht op privéleven, familie- en gezinsleven beschermt. 

Zodat de bestreden beslissing desbetreffend artikel schendt. 

Toelichting:  

Verzoekende partij heeft steeds duidelijk aangegeven dat zij een feitelijk gezin vormt de heer D. O., die 

op legale wijze in België verblijft en op hetzelfde adres als verzoekster woont  

Doordat verzoekende partij reeds een lange periode samenwoont met D. O. is er dus sprake van een 

voldoende hechte relatie die onder de toepassing van artikel 8 EVRM valt. Zo verzoekende partij 

gedwongen het land dient te verlaten wordt desbetreffend artikel geschonden. 

Gelet op het feit dat verzoekende partij in de betreffende regularisatieaanvraag met meerdere stukken 

aantoonde dat er sprake is van meer dan voldoende integratie in België, zou het niet proportioneel zijn 

om verzoekende partij te verplichten de aanvraag in het land van origine te formuleren. De schending 

van artikel 8 EVRM waarvan sprake in casu zou aldus de proportionaliteitstoets niet doorstaan. 

Het middel is gegrond.” 

 

3.4.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging van enig 

openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht.  

In de gegeven omstandigheden vormt de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied 

van verzoekers geen verboden inmenging in de uitoefening door deze laatste van hun recht op privé- en 

gezinsleven in de zin van dit verdragsartikel. 

Immers dient te worden vastgesteld dat verzoekers op geen enkele wijze toelichten waarom zij hun 

recht op gezins- of privé-leven geschonden achten, nu niet wordt aangetoond dat een gezinsleven met 

dhr. OSADCIUC niet mogelijk is hun land van herkomst. 

Het is pas in de mate dat de vreemdeling aantoont dat het gezinsleven in het land van herkomst 

bijzonder moeilijk is dat de beslissing tot weigering van verblijf houdende een bevel om het grondgebied 

te verlaten overeenkomstig de terzake geldende regelgeving een inmenging in het gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM zal vormen (cfr, (J. VANDE LANOTTE, en Y. HAECK (eds.), Handboek 

EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004 en RvS 20 juni 2008, 

nr. 2923 (c)). Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 42 939 van 30 april 2010 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt bovendien aan dat uit art. 8 EVRM niet kan 

worden afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om haar op zijn grondgebied te 
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gedogen door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te 

verblijven (cf. VAN DE PUTTE, M., "Straatsburg gaat vreemd. De vreemdeling in de jurisprudentie van 

de Straatburgse organen", T. V.R. 1994, (3), 12). 

Het is de verwerende partij toegelaten wetsontduiking tegen te gaan, en daartoe de nodige maatregelen 

te nemen. 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een mogelijke toepassing van art. 8 EVRM de betrokken 

vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen, 

en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat zij niet in het bezit is van die documenten dan ook 

geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; 

R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

Verzoekster betwist niet dat zij illegaal in het Rijk verblijft. De gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid mag dan ook terecht toepassing maken van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing heeft bovendien enkel tot gevolg dat verzoekster tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft gesteld van de nodige 

documenten voor een regelmatige binnenkomst in België. 

Terwijl de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in de bestreden 

beslissing ook duidelijk heeft aangegeven dat verzoekster, indien zij wenst gemachtigd te worden tot 

verblijf op basis van haar duurzame relatie, de daartoe geëigende procedure dient te volgen en dient te 

voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 10, §1, eerste lid, 5° van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Overigens laat de verwerende partij gelden dat art. 8, 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden uitdrukkelijk vermeldt dat een inmenging van het openbaar 

gezag met betrekking tot de uitoefening van het in art. 8, 1 vermelde recht is toegestaan wanneer deze 

nodig is ter vrijwaring van de nationale veiligheid en de openbare orde, voor het economische welzijn 

van het land, voor de vrijwaring van de orde, de preventie van strafrechterlijke inbreuken, de 

bescherming van de gezondheid en de moraal, of voor de verdediging van de rechten en vrijheden van 

derden. 

Terwijl het langdurig illegaal verblijf onmiskenbaar een schending uitmaakt van de openbare orde. 

Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in zijn familiaal leven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te 

primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 

139.107). Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door artikel 8 van het 

EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is voorzien en dat de 

verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van 's lands openbare orde en nodig is in een 

democratische samenleving. Het feit dat verzoeker in België samenwoont met zijn ouders, geeft geen 

automatische toekenning van het recht op verblijf. Verzoeker toont bovendien niet met concrete 

gegevens aan of het verblijf van zijn ouders In België eerder precair is dan wel van onbepaalde duur. 

Bovendien staat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet niet in 

de weg. 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoeker te verhinderen ofte 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt in dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten en dat verzoeker niet In het bezit is 

van een geldig paspoort met geldig visum zodat hij het grondgebied dient te verlaten. De betreffende 

beslissing houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoeker om het Belgische grondgebied 

binnen te komen en er te verblijven, doch stelt louter vast dat verzoeker niet in het bezit is van een 

geldig paspoort met geldig visum. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoeker 

definitief van zijn ouders word gescheiden van wie hij niet aantoont dat zij op definitieve wijze in België 

verblijven. Uit de bestreden beslissing vloeit enkel voort dat hij tijdelijk uit het land wordt verwijderd met 

de mogelijkheid om er terug te keren nadat hij zich in het bezit heeft gesteld van de documenten die 

vereist zijn om tot binnenkomst In het Rijk te worden toegelaten. 

In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die 

artikel 8 van het EVIRM biedt aan de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, dient dan ook in alle 

redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende Inmenging in het familiaal leven van 

verzoeker niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft een correcte toepassing gemaakt van de terzake geldende wettelijke bepalingen. 

Verzoeker maakt met zijn betoog, de schending van artikel 8 van het EVRM niet 

aannemelijk.(uitR.v.V. nr. 54.778 dd. 24.01.2011) 

Ook het vierde middel kan niet worden aangenomen.” 
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3.4.3. Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnter-

preteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie. 

 

In casu vraagt de verzoekende partij een eerste toelating tot verblijf in het Rijk, met name een verblijf 

van meer dan drie maanden bij haar partner L.B.. Wanneer het om een eerste toelating gaat dan 

oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een 

positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-

toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, 

dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen 

onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 

maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van 

het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting 

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.  
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Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. Noch uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt dat er hinderpalen 

aangetoond worden of vastgesteld kunnen worden voor het leiden van een gezinsleven elders. De 

verzoekende partij geeft enkel aan dat zij al lange tijd een feitelijk gezin vormt met D.O. Zij vult dit 

familiaal leven niet met concrete elementen aan en geeft geen redengeving in concreto aan waarom zij 

niet elders met haar partner een gezin zou kunnen vormen. Het is niet omdat haar partner legaal in 

België zou verblijven dat zij hierdoor een automatisch recht op verblijf heeft. De bestreden beslissing 

heeft bovendien enkel tot gevolg dat de verzoekende partij tijdelijk het land dient te verlaten met de 

mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in België. De bestreden beslissing sluit niet uit dat de verzoekende partij een 

visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België. De tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezinsleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van 

artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Met betrekking tot haar 

privéleven voert de verzoekende partij geen andere elementen aan. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven 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 

 


