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 nr. 68 847 van 20 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 29 juni 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 27 april 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt.  

 

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 6 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 

 

1.1. Verzoeker diende op 19 augustus 2009 een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 27 april 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

in punt 1.1 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend op 1 juni 

2011 en vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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“ (…) 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: 

 

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

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

bekeken in het licht van deze vernietigde instructies. Zoals algemeen bekend, werden deze 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. Het feit dat deze aanvraag niet enkel wordt bekeken in het licht van 

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

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

wordt toegestaan.  

 

Betrokkene zou qua verblijfsduur in België en duurzame lokale verankering in aanmerking kunnen 

komen voor punt 2.8A van de vernietigde instructies (ononderbroken verblijf van ten minste 5 jaar in 

België, geloofwaardige poging gehad voor 18.03.2008 en elementen van duurzame lokale verankering). 

De instructie vermeldt echter dat: “… deze instructie niet van toepassing is op personen die een actueel 

gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid…”.  

 

Betrokkene werd verscheidene keren veroordeeld wegens feiten van openbare orde. Op 28.06.1995 

werd betrokkene veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel voor een gevangenisstraf van 5 jaren 

wegens valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid; vereniging van misdadigers om 

wanbedrijven te plegen; aanwerving, meenemen, wegbrengen of bij zich houden met het oog op het 

plegen van ontucht of prostitutie; exploitatie van ontucht of prostitutie op een andere wijzen dan door het 

aanwerven, het meenemen of het wegbrengen, het houden van een huis of door souteneurschap; 

oplichting; heling van voorwerpen verkregen door middel van een misdaad of wanbedrijf; het namaken 

van een zegel, stempel of merk van om het even welke nationale overheid, van een private bank-, 

nijverheids-, of handelsinrichting, of van een parti; het toebrengen van slagen aan een parlementair, een 

minister, een lid van het arbitragehof, een magistraat, …, in de uitoefening of ter gelegenheid van de 

uitoefening van diens mandaat, in een vergadering van één der kamers of ter terechtzetting van een hof 

of een rechtbank; namaking of vervalsing van een paspoort, een machtiging om wapens te dragen of 

een arbeidsboekje / gebruikmaking van een nagemaakt of vervalst paspoort, een machtiging om 

wapens te dragen of een arbeidsboekje; de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen; aanmatiging van naam; bedrieglijk vernietigen of wegmaken van in 

beslag genomen voorwerpen door de beslagene, of door andere personen, in diens belang. Op 

11.04.1997 werd betrokkene veroordeeld door de correctionele rechtbank te Brussel tot 1 jaar gevange- 

nisstraf (uitstel 3 jaren) wegens het toebrengen van slagen aan een ministerieel ambtenaar, een agent 

die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of tegen enig ander persoon met een 

openbare hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun 

bediening, met bloedstorting, verwonding of ziekte tot gevolg; het toebrengen van slagen aan een 

ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of 

tegen enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid 

van de uitoefening van hun bediening; weerspannigheid. Op 24.06.1998 werd betrokkene nog 

veroordeeld door de correctionele rechtbank te Gent voor een gevangenisstraf van 6 maanden 

gevangenisstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen met als gevolg ziekte of arbeidsonge-

schiktheid; opzettelijke slagen en verwondingen.  

 

Niettegenstaande het feit dat de laatste veroordeling van betrokkene dateert van 1998, valt hij toch 

onder bovengenoemde uitsluiting en kan hem, gelet op de ernstige feiten die betrokkene gepleegd 

heeft, onmogelijk een gunstige regeling worden toegestaan. Het verkrijgen van een verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is immers een gunstmaatregel. Deze gunstmaat-

regel kan niet aan betrokkene toegekend worden aangezien hij verschillende malen strafrechtelijk 

veroor-deeld werd in België. Deze vaststelling geldt ongeacht het ‘actueel’ karakter van de bedreiging 

zoals vermeld in de vernietigde instructie (RVV arrest nr. 51.190 dd. 17.10.2010).  
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Bovendien dient opgemerkt te worden dat zich in het administratief dossier van betrokkene nog 

enkele administratieve controles bevinden. Ten eerste werd betrokkene in 2003 aangehouden wegens 

winkeldiefstal (Nr.: AN.12.LB105227/2003). Ten tweede is in het dossier een recent proces-verbaal 

aanwezig is dd. 06.02.2011 (Nr.: AN.43.LB..018798/2011) van PZ Antwerpen waarin beschreven staat 

dat betrokkene zijn vrouw en kinderen slaat (aard van de feiten: slagen en verwondingen) en een 

opsluitingsfiche van de gevangenis te Antwerpen. Gelet op deze recente feiten kan vastgesteld worden 

dat betrokkene wel degelijk een actueel gevaar vormt voor de openbare orde en dat hij op geen enkele 

manier aantoont dat hij sinds zijn laatste veroordeling een positieve gedragsverandering in de 

maatschappij heeft laten zien.  

Gelet op de zware feiten van openbare waarvoor betrokkene veroordeeld werd tot een totaal van 6 jaar 

en 6 maanden gevangenisstraf en gelet op de recente feiten van openbare orde, kan aan betrokkene 

onmogelijk de gunstmaatregel van regularisatie worden toegestaan.  

 

Verder wordt in de aanvraag 9bis aangehaald dat betrokkene samenwoont met zijn partner en vier 

kinderen, die hij erkend heeft op 07.08.2009 (OV 5258927) en dat zijn kinderen in België naar school 

gaan (bij de aanvraag 9bis bevinden zich geboorteaktes en bewijzen van de scholing van de kinderen). 

Het feit dat de partner en kinderen van betrokkene in België verblijven, vormt op zich geen grond voor 

een verblijfsregularisatie voor betrokkene. Niettegenstaande de overheid het recht op privé-leven dient 

te respecteren (artikel 8 EVRM), wordt in hetzelfde artikel 8 EVRM-lid 2, bepaald dat de overheid kan 

ingrijpen ter voorkoming van strafbare feiten. Nu uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene een 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde, kunnen de familiale banden van betrokkene met zijn 

partner en kinderen niet weerhouden worden als een grond voor een verblijfsregularisatie. In de 

aanvraag wordt nog aangehaald dat de partner van betrokkene eveneens een aanvraag 9bis heeft 

ingediend voor haar en de kinderen. Dit element vormt op zich echter geen grond voor een verblijfs- 

regularisatie voor betrokkene. Ongeacht de uitkomst van deze aanvraag tot regularisatie, wijzigt dit 

niets aan de uitsluiting van betrokkene wegens de herhaaldelijke feiten van openbare orde en het 

actuele gevaar voor de openbare orde. 

 

Betrokkene haalt verder in de aanvraag nog aan dat hij reeds op 27.10.2003 een aanvraag conform 

artikel 9.3 had ingediend, doch deze werd afgesloten op datum van 26.02.2004 en aan betrokkene 

betekend op 12.03.2004. Volledigheidshalve kunnen wij hierbij nog opmerken dat betrokkene een 

eerdere aanvraag tot regularisatie heeft ingediend volgens de wet van 22.12.1999, doch dat deze 

aanvraag werd geweigerd op 02.07.2001 wegens de feiten van openbare orde van betrokkene.  

 

Tenslotte haalt betrokkene in de aanvraag 9bis nog aan dat hij zware psychische problemen heeft 

gehad, dat hij nog steeds in therapie is, dat hij te maken heeft met rug- en knieproblemen, dat hij 

geopereerd werd in 2009 en legt hij verschillende medische attesten voor bij de aanvraag 9bis. Wat 

deze argumenten en attesten betreft, die betrekking hebben op de medische toestand van betrokkene, 

dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 maakt duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 

9bis dat in België verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden 

om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats 

waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België 

verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen 

buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen 

verder gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te 

dienen zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17.05.2007 (BS 31.05.2007) tot vaststelling van 

de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van 

de Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 

Brussel. 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 

26.02.1996 met een weigeringsbeslissing door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal in België. 

 

Bijgevolg dient betrokkene dringend gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 22.03.2011. 

 

Gelieve eveneens over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou 
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zijn afgeleverd.”  

   

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

  

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet evenals de schending van “de beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de 

materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“DVZ oordeelt in de beslissing dat de aanvraag 9bis VW van verzoeker ontvankelijk. doch ongegrond 

vermits verzoeker niet voldoet aan criterium 2.8A van de Instructies van 19 juli 2010 omdat hij eed
,
 

gevaar betekent voor de openbare orde. 

 

De bestreden beslissing stelt het volgende: 

 

Betrokkene werd verscheidene keren veroordeeld wegens feiten van openbare orde. Op 28.06.1995 

werd betrokkene veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel voor een gevangenisstraf van 5 jaren 

wegens valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid; vereniging van misdadigers om 

wanbedrijven te plegen; aanwerving, meenemen, wegbrengen of bij zich houden met het oog op het 

plegen van ontucht of prostitutie; exploitatie van ontucht of prostitutie op een andere wijzen dan door het 

aanwerven, het meenemen of het wegbrengen, het houden van een huis of door souteneurschap; 

oplichting; heling van voorwerpen verkregen door middel van een misdaad of wanbedrijf; het namaken 

van een zegel, stempel of merk van om het even welke nationale overheid, van een private bank-, 

nijverheids-, of handelsinrichting, of van een parti; het toebrengen van slagen aan een parlementair, een 

minister, een lid van het arbitragehof, een magistraat, …, in de uitoefening of ter gelegenheid van de 

uitoefening van diens mandaat, in een vergadering van één der kamers of ter terechtzetting van een hof 

of een rechtbank; namaking of vervalsing van een paspoort, een machtiging om wapens te dragen of 

een arbeidsboekje / gebruikmaking van een nagemaakt of vervalst paspoort, een machtiging om 

wapens te dragen of een arbeidsboekje; de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen; aanmatiging van naam; bedrieglijk vernietigen of wegmaken van in 

beslag genomen voorwerpen door de beslagene, of door andere personen, in diens belang. Op 

11.04.1997 werd betrokkene veroordeeld door de correctionele rechtbank te Brussel tot 1 jaar gevange- 

nisstraf (uitstel 3 jaren) wegens het toebrengen van slagen aan een ministerieel ambtenaar, een 

agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of tegen enig ander persoon met 

een openbare hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun 

bediening, met bloedstorting, verwonding of ziekte tot gevolg; het toebrengen van slagen aan een 

ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of 

tegen enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid 

van de uitoefening van hun bediening; weerspannigheid. Op 24.06.1998 werd betrokkene nog veroor-

deeld door de correctionele rechtbank te Gent voor een gevangenisstraf van 6 maanden gevangenis-

straf wegens opzettelijke slagen en verwondingen met als gevolg ziekte of arbeidsongeschiktheid; 

opzettelijke slagen en verwondingen.  

 

Niettegenstaande het feit dat de laatste veroordeling van betrokkene dateert van 1998, valt hij toch 

onder bovengenoemde uitsluiting en kan hem, gelet op de ernstige feiten die betrokkene gepleegd 

heeft, onmogelijk een gunstige regeling worden toegestaan. Het verkrijgen van een verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is immers een gunstmaatregel. Deze 

gunstmaatregel kan niet aan betrokkene toegekend worden aangezien hij verschillende malen 

strafrechtelijk veroordeeld werd in België. Deze vaststelling geldt ongeacht het ‘actueel’ karakter van de 

bedreiging zoals vermeld in de vernietigde instructie (RVV arrest nr. 51.190 dd. 17.10.2010).  

 

- Verzoeker is het niet eens met de beslissing van de DVZ. 

Betrokkene werd op 28 juni 1995 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren. Op 11 april 1997 

werd hij veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met uitstel. Op 24 juni 1998 werd hij veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 6 maanden. Hierna werd hij in 2003 aangehouden maar niet veroordeeld voor een 

winkeldiefstal. Er bestaat tevens een PV tegen hem waarin zijn ex hem beschuldigt van huiselijk geweld 

Er is geen onderzoek lopende, noch een veroordeling volgens de bestreden beslissing. 
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Uit deze veroordelingen kan men hoegenaamd niet afleiden dat betrokkene op dit moment een gevaar 

uitmaakt voor de openbare veiligheid. Integendeel zelfs, de feiten dateren van meer dan 2 jaren 

geleden. Voor de winkeldiefstal werd verzoeker niet veroordeeld, noch voor het huiselijk geweld. 

De bestreden beslissing werd genomen 12 jaren na de laatste veroordeling. 

Sinds zijn laatste veroordeling in 1998 heeft verzoeker zich perfect
-
 gehouden aan alle regels van onze 

maatschappij en werd hij enkel in 2003, ook reeds bijna 10 jaren geleden. aangehouden voor diefstal 

maar niet veroordeeld en werd er een enkel proces-verbaal opgesteld tegen verzoeker waardoor tot op 

heden geen vervolging/veroordeling blijkt uit de bestreden beslissing. 

Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met het gegeven dat de correctionele inbreuken 

reeds meer dan 12 jaar geleden zijn gepleegd, verzoeker schoolgaande kinderen heeft verzoeker 

intussen veel heeft gewerkt en het verleden achter zich heeft gelaten. Ook de Raad van State verwierp 

dergelijk motief erop wijzende (RvS nr. 142.426 van 22 maart 2005, T. Vreemd. 2006, 156): 

dat uit de ,stukken van het administratief dossier blijkt dat de eerste verzoekende partij poogt zijn 

strafrechtelijk verleden achter zich te laten en de nodige inspanningen wil leveren om zich samen met 

zijn kinderen, te integreren in de Belgische samenleving". Daarom ook besloot de Raad van State RvS 

nr. 142.426 van 22 maart 2005, T. Vreemd. 2006, 156): overwegende dat uit de eerste bestreden 

beslissing niet op afdoende wijze blijkt waarom de min van Binnenlandse Zaken van oordeel is dat de 

eerste verzoekende partij een actueel gevaar vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid; 

dat, gelet op het voorgaande, de enkele verwijzing naar de strafrechtelijke veroordeling van 27juni 1991 

door de Correctionele Rechtbank van Brugge niet de eerste bestreden beslissing kan motiveren". 

Dit standpunt geldt ook in voorliggende zaak. De beslissing vermeldt bovendien dat verzoeker geen 

actueel gevaar uitmaakt en motiveert eigenlijk nergens waarom de correctionele veroordelingen wijzen 

op een actueel gevaar. Integendeel de bestreden beslissing vermeldt "deze verstellingen geldt ongeacht 

het "actueel" karakter van de bedreiging... . 

Verzoeker is van oordeel dat geen enkel motief aantoont op welke wijze zijn huidige levensloop nog een 

actuele werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt, nu er talrijke jaren verstreken sinds datum 

waarop de feiten gepleegd werden en dat zelfs rekeninghoudend met de veronderstelde ernst van de 

feiten, niet zonder meer uitsluitend uit de veroordelingen kan afgeleid worden dat hij thans (…)een 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid, nu de veroordelingen dateren 

van ruim 12 jaren geleden. 

De bestreden beslissing schendt de aangehaalde wetsbepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur.
-
 

vermits ondanks het feit dat de feiten waarop de correctionele veroordelingen betrekking hebben 

dateren vanuit een ver verleden en verzoeker en zijn kinderen een duurzame stabiele relatie vormen 

met een voortdurende gezinscel niettemin geoordeeld is dat hem geen verblijf kan toegekend worden 

terwijl aangetoond is welke actuele werkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel; 

voor de samenleving op datum van heden nog aanwezig is.” 

 

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

 

“In een eerste en enig middel stelt verzoeker een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidbeginsel. 

Verzoeker betwist zijn veroordelingen, zoals supra weergegeven en zoals opgesomd in de bestreden 

beslissing niet, doch meent dat hieruit niet afgeleid kan worden dat hij een gevaar zou uitmaken voor de 

openbare orde. Hij stelt dat de bestreden beslissing genomen werd 12 jaar na zijn laatste veroordeling. 

Hij stelt dat hij zich sinds zijn laatste veroordeling perfect gehouden heeft aan de 'regels van onze 

maatschappij'. Hij stelt dat er hiermee geen rekening werd gehouden en evenmin met het feit dat hij 

schoolgaande kinderen heeft. Hij vervolgt dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom de 

correctionele veroordelingen wijzen op een actueel karakter. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend 

motief aangeeft op grond waarvan de beslissing is genomen. In de motieven wordt immers verwezen 

naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige 

feiten van openbare orde zodat hij valt onder de uitsluitingsgrond die in de instructie wordt vermeld, dat 

er daarenboven nog twee administratieve verslagen vreemdelingencontrole werden opgemaakt voor 

winkeldiefstal en slagen van zijn echtgenote, dat het feit dat zijn echtgenote en kinderen in België 

verblijven geen grond voor regularisatie vormt, dat een eerdere regularisatieaanvraag reeds geweigerd 

werd omwille van openbare orde, dat hij wat zijn aangevoerde psychische problemen betreft, hij een 

aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan 

indienen en dat verzoeker wist dat het verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 van 9 

asielprocedure en dat hij het land dienden te verlaten bij een negatieve beslissing en dat hij sedert de 

afwijzing van de asielaanvraag op illegale wijze in het land verblijven. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de verwijzingen in de bestreden beslissing naar de 

veroordelingen van verzoeker stroken met de gegevens van het administratieve dossier. Verzoeker 

betwist deze veroordelingen niet. In de bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 

2009 vernietigde instructie van 19 juli 2009, wordt vermeld dat deze niet van toepassing is op personen 

die een actueel gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Verzoeker betwist dat 

hij een actueel gevaar vormt voor de openbare orde omdat zijn laatste veroordeling dateert van 24 juni 

1998. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat het verkrijgen van een verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet een gunstmaatregel is. De gemachtigde van de staatssecretaris 

heeft inzake de gegrondheid van de aanvraag, namelijk of er reden is om de vreemdeling te machtigen 

langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, een ruime appreciatiebevoegdheid. Het is hierbij niet 

kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelt dat een persoon die reeds 

verscheidene malen strafrechtelijk is veroordeeld in België, de laatste maal inderdaad in 1998, niet in 

aanmerking komt voor deze gunstmaatregel. Daarenboven werd reeds door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld bij arrest nr. 51.190 d.d. 17 oktober 2010 dat deze vaststelling 

geldt ongeacht het "actueel" karakter van de bedreiging zoals vermeld in de vernietigde instructie. 

Verwerende partij heeft de eer hierbij te benadrukken dat het de bewering van verzoeker al zou hij sinds 

de laatste veroordeling geleefd hebben volgens de regels van de samenleving, daar zowel op 11 

oktober 2003 wegens winkeldiefstal als op 6 februari 2011, wegens het slaan van zijn vrouw en 

kinderen, een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld. Ook al werd verzoeker voor 

dergelijke feiten niet veroordeeld, doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker sinds zijn 

laatste veroordeling geenszins een positieve gedragsverandering in de maatschappij heeft laten zien. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat het, gelet op de drie veroordelingen door de 

correctionele rechtbank en de administratieve verslagen vreemdelingencontrole en bijhorende PV's, niet 

kennelijk onredelijk is om te oordelen dat hij een actueel gevaar vormt voor de openbare orde en hem 

bijgevolg geen verblijfsmachtiging kan worden toegestaan. Uit het feit dat verzoeker drie maal werd 

veroordeeld blijkt immers dat een veroordeling verzoeker niet afschrikt en hem er niet van weerhoudt 

nieuwe strafbare feiten te plegen. Uit de zwaarte van de opgelegde straf blijkt tevens dat de feiten die 

verzoeker pleegde niet kunnen geminimaliseerd worden. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de bestreden beslissing wel degelijk melding maakt van 

zijn samenwoonst met zijn partner en vier kinderen en met het gegeven dat zijn kinderen hier naar 

school gaan. Echter, de beslissing voegt hieraan toe dat verzoeker valt onder de uitsluitingsgrond van 

de instructie vanwege de door verzoeker gepleegde feiten van openbare orde en de vele 

veroordelingen. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt bijgevolg dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris rekening gehouden heeft met het gezinsleven van verzoekster en met het feit dat de 

kinderen naar school gaan in België, maar heeft geoordeeld dat verzoeker niet in aanmerking komen 

voor regularisatie, gelet op de ernstige feiten van openbare orde. 

Verwerende partij merkt op dat de beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven 

redenen van de beslissing niet moet vermelden. Zij dient dus niet "verder" te motiveren. De 

omstandigheid dat in de bestreden beslissing niet verder wordt ingegaan op "de gevolgen van de 

beslissing voor verzoekers kinderen, partner en gezinsleven" houdt geen motiveringsgebrek in en 

verzoeker, die de inbreuken op de openbare orde niet betwist, toont niet aan dat de verwijzing naar de 

uitsluitingsgrond kennelijk onredelijk is of steunt op een niet correcte feitenvinding. Het enig middel is 

niet ernstig.” 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 
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bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, waarin zij aangeeft 

dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

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). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voor-

handen zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.4 De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing houdt in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van oordeel is dat er onvol-

doende redenen voorhanden zijn om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven. 

 

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

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

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

deze aanvraag toch bekeken in het licht van deze vernietigde instructies. Zoals algemeen bekend, 

werden deze 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. Het feit dat deze aanvraag niet enkel 

wordt bekeken in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zoals deze bestond op het moment 

van de indiening van de aanvraag, maar ook op basis van de vernietigde instructies, is een gunstmaat- 

regel die aan betrokkene wordt toegestaan.” Hiermee geeft de verwerende partij aan dat de “instructies 

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

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

ten gronde van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet.  

 

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

de de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009). Partijen zijn het er ook over eens dat deze tijdelijk gepubliceerd werd op 

de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en heden nog consulteerbaar is op 

de website van het Kruispunt Migratie-Integratie (www.kruispuntmi.be), het vroegere Vlaams Minder-

hedencentrum. 

 

2.7. De instructie van 19 juli 2009 bevat een “Algemene Slotbepaling” die als volgt luidt en waarnaar de 

bestreden beslissing verwijst: “Deze instructie is niet van toepassing is op personen die een actueel 

gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid, (…)”. 

2.8 Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van een 

machtiging tot verblijf op grond van criterium 2.8. A van de instructie van 19 juli 2009 maar dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat verzoeker “Niettegenstaande het feit dat de 

http://www.dofi.fgov.be/


  

 

 

RvV  X - Pagina 8 van 9 

laatste veroordeling van betrokkene dateert van 1998, (…) toch onder bovengenoemde uitsluiting valt 

en (…) hem, gelet op de ernstige feiten die betrokkene gepleegd heeft, onmogelijk een gunstige 

regeling (kan) worden toegestaan.” en “Deze gunstmaatregel kan niet aan betrokkene worden toege-

kend aangezien hij verschillende malen strafrechtelijk veroordeeld werd in België” en “Gelet op de zware 

feiten van openbare orde waarvoor betrokkene veroordeeld werd tot een totaal van 6 jaar en zes 

maanden gevangenisstraf en gelet op de recente feiten van openbare orde, kan aan betrokkene 

onmogelijk de gunstmaatregel van regularisatie worden toegestaan.” De bedoelde verschillende straf-

rechtelijke veroordelingen wegens feiten van openbare orde en de recente feiten van openbare orde 

worden opgesomd in de bestreden beslissing.  

 

2.9. Kernpunt van verzoekers betoog is dat uit de in de bestreden beslissing opgesomde veroordelingen 

niet kan afgeleid worden dat hij op dit moment nog een gevaar uitmaakt voor de openbare veiligheid, 

aangezien de feiten dateren van meer dan twaalf jaar geleden. Verzoeker benadrukt dat hij voor de in 

de bestreden beslissing vermelde winkeldiefstal en huiselijk geweld niet veroordeeld werd.  

 

2.10. Zowel in de bestreden beslissing als in de nota benadrukt de verwerende partij dat het afleveren 

van een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet  een gunstmaatregel is. 

In haar nota stelt de verwerende partij dat zij in dat verband beschikt over een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid. De Raad ontkent niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt 

over een ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van de gegrondheid van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf. De instructie van 19 juli 2009 waarvan expliciet gewag gemaakt wordt in de 

aanhef en in het corpus van de bestreden beslissing dient echter beschouwd te worden als een 

instrument waarbij de overheid in het algemeen nader bepaalt door welke principes zij zinnens is zich te 

zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet toegekende appreciatiebevoegdheid bij 

het beoordelen van aanvragen om verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. Een dergelijke gedragslijn draagt bij tot een eenvormige toepassing van de 

discretionaire bevoegdheid en tot het uitsluiten van arbitraire beslissingen. In het licht van het uitsluiten 

van een arbitraire beslissing kwam het de verwerende partij toe om, indien zij meende goede gronden te 

hebben om af te wijken van het gestelde in de instructie van 19 juli 2009 en haar discretionaire 

bevoegdheid op een andere wijze in te vullen, daaromtrent te motiveren in de bestreden beslissing , wat 

in casu gebeurd is. De Raad dient derhalve na te gaan of deze motivering de door verzoeker 

aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur schendt.   

   

2.11. Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat de verwerende partij afstapt van het vereiste actueel 

karakter van de bedreiging van de openbare orde en in se de verblijfsmachtiging niet toekent omdat 

verzoeker in België verschillende malen strafrechtelijk veroordeeld werd voor ernstige feiten van open-

bare orde. Waar verzoeker betoogt dat hij voor winkeldiefstal en huiselijk geweld niet veroordeeld werd, 

dient de Raad op te merken dat de bestreden beslissing dat ook niet stelt en in dit verband verwijst naar 

processen-verbaal van 2003 en 2011 waarbij de voormelde feiten werden vastgesteld. In tegenstelling 

tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen belet niets dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid op verblijfsrechtelijk vlak een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die 

nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (cfr. RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 

juli 2008, nr. 185.388). De Raad kan verwerende partij ook volgen wanneer ze in haar nota opmerkt dat 

deze processen-verbaal, waarvan het laatste dateert van 6 februari 2011, aantonen dat verzoeker niet 

gevolgd kan worden in zijn betoog dat hij zich sedert 1998 “perfect gehouden (heeft) aan alle regels van 

onze maatschappij.” Alleszins blijkt uit het gestelde in punt 2.8. dat de gemachtigde van de staats-

secretaris voornamelijk zwaar tilt aan de in de bestreden beslissing opgesomde veroordelingen die 

verzoeker opgelopen heeft. De veroordelingen vinden steun in het administratief dossier en worden door 

verzoeker ook niet betwist. Gelet op het feit dat verzoeker in de periode 1995-1998 verschillende malen 

en voor diverse ernstige feiten veroordeeld werd door verschillende rechterlijke instellingen voor een 

totale periode van 6 jaar en 6 maanden gevangenisstraf kan de Raad het onmogelijk kennelijk onredelijk 

achten dat de gemachtigde van de staatssecretaris in casu oordeelt dat verzoeker niet in aanmerking 

komt voor de toekenning van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet.  

 

2.12. Verzoeker kan ter ondersteuning van zijn betoog niet dienstig verwijzen naar een arrest van de 

Raad van State dat betrekking heeft op de toepassing van de wet van 22 december 1999 betreffende 

de regularisatie van het verblijf van sommige categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grond-

gebied van het Rijk, aangezien  deze wet een eigen finaliteit had, nader uiteengezet in de parlementaire 

voorbereidende werken en het toepassingsgebied ervan niet zo maar vergelijkbaar is met dat van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.    
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2.13. Uit de bestreden beslissing blijkt voorts dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk 

rekening gehouden heeft met verzoekers aangevoerde familiale banden, namelijk de aanwezigheid van 

zijn partner en vier schoolgaande kinderen In België, maar van oordeel is dat de elementen die 

verzoekers persoonlijke situatie kenmerken, niet opwegen tegen de vastgestelde strafrechtelijke 

veroordelingen. Verzoeker kan dan ook niet dienstig betogen dat er op geen enkele wijze rekening 

gehouden werd met het feit dat hij hier schoolgaande kinderen en een partner heeft. Waar verzoeker 

betoogt dat er ook geen rekening gehouden werd met het feit dat hij “intussen veel heeft gewerkt” dient 

de Raad op te merken dat verzoeker geen enkel stuk in dit verband heeft overgemaakt, minstens nalaat 

te preciseren welk stuk hij in dit verband heeft overgemaakt. De verwerende partij kan dan ook niet 

verweten worden met dit aspect geen rekening te hebben gehouden. Met de herhaling van zijn betoog 

dat de in de bestreden beslissing vermelde veroordelingen dateren van twaalf jaren geleden toont 

verzoeker niet aan de in de bestreden beslissing vermelde afweging tussen verzoekers belangen en de 

belangen van de staat ter bescherming van de openbare orde de in het middel aangehaalde beginselen 

van behoorlijk bestuur schendt. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

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

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

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

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


