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 nr. 68 855 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 Oekraïense 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 staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 maart 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9 bis 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 het bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekend op 31 mei 2011.  

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de 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 advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 8 december 2009 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfs-

machtiging 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 Vreemdelingen-

wet). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 8 

1.2 Op 9 maart 2011 treft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de in punt 1.1 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. Deze 

beslissing werd betekend op 31 mei 2011.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 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 19.07.2009. Dit criterium 

bepaalt onder meer dat: “de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig 

ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18 maart 2008 gedurende een 

periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen 

heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. Uit het administratief dossier blijkt dat 

betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat zij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen. De loutere verklaring dat zij angst had om een aanvraag in te 

dienen en zij zich binnen haar milieu heeft geïnformeerd, wordt niet weerhouden. Dit betekent dus idat 

betrokkene geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A.  

 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met de heer (P.J.M.): om in aanmerking te komen voor 

een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan de basisvoor- 

waarden zoals vermeld in het art.10 §1 eerste lid 5° van de wet van 15.12.1980 omtrent de criteria 

van de duurzame en stabiele relatie. Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor een verblijfs-

regularisatie op basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. 

 

In aanvulling op datum van 29.11.2010 legt betrokkene een arbeidsovereenkomst met de werkgever 

(B.M.) voor gedateerd op 09.12.2009. Hieromtrent dient echter opgemerkt te worden dat volgens 

de gegevens van dit document, de arbeidsovereenkomst één dag na de indiening van de 

oorspronkelijke aanvraag 9bis werd opgemaakt, maar dat dit document pas bijna één jaar later aan het 

dossier werd toegevoegd. Nochtans beschikte betrokkene nog over de mogelijkheid om dit binnen de 

voorziene termijn voor te leggen, namelijk tot 15.12.2009. Daarbij dient eveneens opgemerkt te worden 

dat betrokkene zich in de oorspronkelijke aanvraag 9bis enkel op het criterium 2.8A beroept en nergens 

maakt zij melding van een mogelijkheid tot tewerkstelling. Zij verklaart werkbereid te zijn en voegt een 

attest van werkbereidheid toe. Eén dag na indiening van haar aanvraag 9bis kan ze echter reeds 

tewerkgesteld worden, maar toch wacht betrokkene tot 29.11.2010 om dit aan onze diensten te melden 

en om het contract aan haar dossier toe te voegen, zonder enige verklaring voor de discrepantie tussen 

datum van opmaak van de arbeidsovereenkomst en het opsturen ervan. Daarom hebben wij sterke 

vermoedens dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst niet op de vermelde datum werd opgemaakt en 

dat het document werd geantidateerd. Zodoende kunnen wij deze arbeidsovereenkomst niet in 

aanmerking nemen en kan betrokkene zich niet dienstig beroepen op het criterium 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 2001 in België zou verblijven, Engelse les heeft gevolgd, bereid is 

Nederlands te leren en reeds vooruitgang deed in de kennis ervan, zij bereid is om te werken, zij tot de 

Grieks-Katholieke Oekraïnse gemeenschap behoort en zij deelneemt aan diverse initiatieven met 

Belgische gemeenschappen en getuigenverklaringen en attesten voorlegt, kan niet weerhouden worden 

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

doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 

19.07.2009.  (…)“ 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 8 

1.3 Op 31 mei 2011 werd het bevel om het grondgebied te verlaten betekend onder de vorm van een 

bijlage 13. Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

komstdocumenten (art. 7 , alinea 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een 

geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoekster de schending op van “de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van 

artikel 62 Vreemdelingenwet, schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

Verzoekster betoogt als volgt:  

 

“DVZ oordeelt in de beslissing dat de aanvraag 9bis VW van verzoekster ontvankelijk doch ongegrond, 

is vermits verzoekster niet voldoet aan criterium 2.8B van de Instructies van 19 juli 2010 omdat 

voorgelegde arbeidscontract niet in aanmerking kan worden genomen. 

De bestreden beslissing stelt het volgende: 

In aanvulling op datum van 29.11.2010 legt betrokkene een arbeidsovereenkomst met de werkgever C.: 

M. voor gedateerd op 09.12.2009. Hieromtrent dient echter opgemerkt te worden dat volgens de 

gegevens van dit document, de arbeidsovereenkomst één dag na de indiening van de oorspronkelijke 

aanvraag 9bis werd opgemaakt, maar dat dit document pas bijna één jaar later aan het dossier werd 

toegevoegd. Nochtans beschikte betrokkene nog over de mogelijkheid om dit binnen de voorziene 

termijn voor te leggen, namelijk 15.12.2009. Daarbij dient eveneens opgemerkt te worden dat 

betrokkene zich in de oorspronkelijke aanvraag; 9bis enkel op het criterium 2.8A beroept en nergens 

maakt zij melding van een mogelijkheid tot tewerkstelling, verklaart werkbereid te zijn en voegt een 

attest van werkbereidheid toe. Eén dag na indiening van haar aanvraag 9bis kan ze echter reeds 

tewerkgesteld worden, maar toch wacht betrokkene tot 29.11.2010 om dit aan onze diensten te melden 

en om het contract aan haar dossier toe te voegen, zonder enige verklaring voor de discrepantie tussen 

datum van opmaak van de arbeidsovereenkomst en het opsturen erven. Daarom hebben 
,
we sterke 

vermoedens dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst niet op de vermelde datum werd opgemaakt en 

dat het document werd geantidateerd. Zodoende kunnen wij deze arbeidsovereenkomst niet in 

aanmerking nemen en kan betrokkene zich niet dienstig beroepen op het criterium 2.8B van de 

vernietigde instructies 19.07.2009. 

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

Eerste onderdeel. 

De Instructies van 19 juli 2009 bepalen het volgende: 

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

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

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

belangen in België heeft gevestigd. 

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

binnen de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. 

Volgende vreemdelingen komen in aanmerking: 

A. (…) 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag. sinds. 31 maart 2007 een ononderbroken 

verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract hij een bepaalde 
-
werkgever hetzij van 

bepaalde duur van minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet inkomen 

equivalent aan het minimumloon..." 

Welnu, verzoekster heeft haar aanvraag ingediend binnen de periode van 15 sept-15 dec 2009, binnen 

de termijn van 3 maanden vanaf 15 september 2009. Verzoekster is duurzaam verankerd in 

België zoals blijkt uit het dossier. Zij legt een arbeidscontract van 9 december 2009 voor van onbeperkte  

duur met een brutoloon van 10 euro per uur. Verzoekster voldoet bijgevolg aan de voorwaarden van 

criterium 2.8B. 
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Het arbeidscontract van 9 december 2009 wordt aan de DVZ overgemaakt bij fax van 29 november 

2010. Zij breidt op dat moment haar aanvraag uit naar criterium 2.8B. Nergens in de instructies van juli 

2009 staat dat het uitbreiden van de aanvraag die tijdig is ingediend uitgesloten wordt. 

Tweede onderdeel. 

Als voorwaarde voor ontvankelijkheid werden in het Vademecum bij de Instructies van 19 juli 2009 

opgesomd: 

-identiteitsdocumenten 

-indienen van de aanvraag — woonplaats -personen die de aanvraag indienen -taal 

-termijnen 

-effectieve woonplaats 

De aanvraag van verzoekster van 8 december 2009 werd ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de 

aanvraag tijdig binnen de gestelde periode van drie maanden werd ingediend en dat aan alle andere 

ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. 

De bestreden beslissing schendt de opgesomde wetsbepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur 

door te stellen dat het arbeidscontract niet binnen de 'voorziene termijn' werd voorgelegd. 

Derde onderdeel. 

De bestreden beslissing vermeldt dat er sterke vermoedens bestaan dat het arbeidscontract geanti-

dateerd. 

Dit betekent dat dit stuk ofwel vals is en dan moet dat ook zo worden gesteld ofwel is dat stuk ~hen en 

dan dient het in overweging te worden genomen. 

Het kan niet dat de DVZ op basis van vermoedens een stuk niet in overweging neemt. De bestreden 

beslissing schendt de motiveringsverplichting.” 

 

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

 

“In haar enig middel werpt verzoekster een schending op van artikel 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 

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

van 15 december 1980, de beginselen van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991 en 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de 

verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin 

niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven 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 verzoekster in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te 

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

gevolgen heeft ondervonden. 

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

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Verzoekster is kennelijk de mening toegedaan dat zij wel in aanmerking komt voor een machtiging tot 

verblijf op grond van het criterium 2.8B. 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers beschouwingen geen afbreuk kunnen doen aan de 

bestreden beslissing. 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

beschikt in het kader waarvan deze vermag te beslissen de door de vreemdeling aangebrachte 

elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te 

"De toepassing van het artikel 9, derde lid, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in (R.v.St. 

nr. 167.847, 15 februari 2007): 

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 

voorhanden te zijn kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking 

genomen worden; 
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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 over een ruime 

appreciatiebevoegdheid." 

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. 

De bestreden beslissing maakt hiertoe uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

"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 II 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 19.07.2009. Dit criterium 

bepaalt onder meer dat: 'de vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononder-

broken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 18maart 2008 gedurende een periode 

een wettig verblijf in België heeft gehad (...) of die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft 

ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen". Uit het administratief dossier blijkt dat 

betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat zij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen. De loutere verklaring dat zij angst had om een aanvraag in te 

dienen en zij zich binnen haar milieu heeft geïnformeerd, wordt niet weerhouden. Dit betekent dus idat 

betrokkene geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met de heer P. J. M.: om in aanmerking te komen voor 

een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te voldoen aan de 

basisvoorwaarden zoals vermeld in het art.10 §1 eerste lid 5° van de wet van 15.12.1980 omtrent de 

criteria van de duurzame en stabiele relatie. Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor een 

verblijfsregularisatie op basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. 

In aanvulling op datum van 29.112010 legt betrokkene een arbeidsovereenkomst met de werkgever B. 

M. voor gedateerd op 09.12.2009. Hieromtrent dient echter opgemerkt te worden dat volgens de 

gegevens van dit document, de arbeidsovereenkomst één dag na de indiening van de oorspronkelijke 

aanvraag 9bis 

werd opgemaakt, maar dat dit document pas bijna één jaar later aan het dossier werd toegevoegd. 

Nochtans beschikte betrokkene nog over de mogelijkheid om dit binnen de voorziene termijn voor te 

leggen, namelijk tot 15.12.2009. Daarbij dient eveneens opgemerkt te worden dat betrokkene zich in de 

oorspronkelijke aanvraag 9bis enkel op het criterium 2.8A beroept en nergens maakt zij melding van 

een mogelijkheid tot tewerkstelling. Zij verklaart werkbereid te zijn en voegt een attest van 

werkbereidheid toe. Eén dag na indiening van haar aanvraag 9bis kan ze echter reeds tewerkgesteld 

worden, maar toch wacht betrokkene tot 29.11.2010 om dit aan onze diensten te melden en om het 

contract aan haar dossier toe te voegen, zonder enige verklaring voor de discrepantie tussen datum van 

opmaak van de arbeidsovereenkomst en het opsturen ervan. Daarom hebben wij sterke vermoedens 

dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst niet op de vermelde datum werd opgemaakt en dat het 

document werd geantidateerd. Zodoende kunnen wij deze arbeidsovereenkomst niet in aanmerking 

nemen en kan betrokkene zich niet dienstig beroepen op het criterium 2.85 van de vernietigde 

instructies van 19.07.2009. 

Het feit dat betrokkene sinds 2001 in België zou verblijven, Engelse les heeft gevolgd, bereid is 

Nederlands te leren en reeds vooruitgang deed in de kennis ervan, zulk bereid is om te werken, zij tot 

de Grieks-Katholieke Oekraïne gemeenschap behoort en zij deelneemt aan diverse initiatieven met 

Belgische gemeenschappen en getuigenverklaringen en attesten voorlegt, kan niet weerhouden worden 

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

doet dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 

19.07.2009." 

Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met draag-

krachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is 

niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

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

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

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 
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De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid, gelet op de in de bestreden beslissing geformuleerde overwegingen, in casu niet op 

kennelijk onredelijke wijze tot de beslissing is gekomen. Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

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 

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, 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). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfs-

machtiging steunde op criterium 2.8. A. van de instructie van 19 juli 2009. Op 29 november 2010 

verstuurt de raadsvrouw van verzoekster een faxbericht naar de verwerende partij. Hierin stelt ze: “(…) 

Ik kom terug op dit dossier. U gelieve in bijlage een nieuw stuk terug te vinden: Arbeidscontract, ver-

zoekster voldoet bijgevolg aan 2.8.B. van de instructies van 19 juli 2010 (sic); Mag ik u verzoeken deze 

informatie bij het dossier te willen voegen. (…)”  Bij dit faxbericht werd een model-arbeidsovereenkomst 

gevoegd, opgesteld op 9 december 2009. 

 

2.5. De bestreden beslissing motiveert hieromtrent als volgt:  

 

“In aanvulling op datum van 29.11.2010 legt betrokkene een arbeidsovereenkomst met de werkgever 

(B.M.) voor gedateerd op 09.12.2009. Hieromtrent dient echter opgemerkt te worden dat volgens 

de gegevens van dit document, de arbeidsovereenkomst één dag na de indiening van de 

oorspronkelijke aanvraag 9bis werd opgemaakt, maar dat dit document pas bijna één jaar later aan het 

dossier werd toegevoegd. Nochtans beschikte betrokkene nog over de mogelijkheid om dit binnen de 

voorziene termijn voor te leggen, namelijk tot 15.12.2009. Daarbij dient eveneens opgemerkt te worden 

dat betrokkene zich in de oorspronkelijke aanvraag 9bis enkel op het criterium 2.8A beroept en nergens 

maakt zij melding van een mogelijkheid tot tewerkstelling. Zij verklaart werkbereid te zijn en voegt een 

attest van werkbereidheid toe. Eén dag na indiening van haar aanvraag 9bis kan ze echter reeds 

tewerkgesteld worden, maar toch wacht betrokkene tot 29.11.2010 om dit aan onze diensten te melden 

en om het contract aan haar dossier toe te voegen, zonder enige verklaring voor de discrepantie tussen 

datum van opmaak van de arbeidsovereenkomst en het opsturen ervan. Daarom hebben wij sterke 

vermoedens dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst niet op de vermelde datum werd opgemaakt en 

dat het document werd geantidateerd. Zodoende kunnen wij deze arbeidsovereenkomst niet in aanmer-

king nemen en kan betrokkene zich niet dienstig beroepen op het criterium 2.8B van de vernietigde 

instructies van 19.07.2009.” Dit vormt de door verzoekster bekritiseerde passage van de bestreden 

beslissing. 

 

2.6. De Raad leidt uit de bovenvermelde motivering af dat de antidatering van het arbeidscontract als 

hoofdmotief geldt voor het niet weerhouden van het in punt 2.4.vermelde arbeidscontract. Bijkomend, 

ingeleid door de woorden “Daarbij dient eveneens opgemerkt te worden” vormt de latere uitbreiding van 
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de in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging tot criterium 2.8.B. voor de verwerende partij 

een reden om het betrokken arbeidscontract niet te weerhouden. 

 

2.7. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij uitvoerig motiveert waarom ze sterke 

vermoedens heeft dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst werd geantidateerd. De betrokken 

motivering die aanleiding geeft tot de conclusie dat er sterke vermoedens zijn dat de arbeidsovereen-

komst werd geantidateerd, vindt steun in het administratief dossier. Verzoekster gaat in haar 

verzoekschrift niet in op deze motivering en beperkt zich in se tot de stelling dat het “niet (kan) dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken op basis van vermoedens een stuk niet in overweging neemt.” In dit 

verband dient de Raad op te merken dat in tegenstelling tot wat verzoekster lijkt te veronderstellen niets 

belet dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op grond van een eigen 

onderzoek  op verblijfsrechtelijk vlak een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die nog niet tot een 

strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (cf. RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 

185.388).  

 

2.8. Uit het gegeven dat verzoeksters aanvraag ontvankelijk werd verklaard kan niet meer dan afgeleid 

worden dat verzoekster haar identiteit naar behoren aangetoond heeft en dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris het bestaan van buitengewone omstandigheden die rechtvaardigen waarom de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in België wordt ingediend, aanvaard heeft. De Raad ziet dan ook niet in 

waarom op grond van het ontvankelijk verklaren van de aanvraag om verblijfsmachtiging, een later 

overgemaakt arbeidscontract ipso facto dient aanvaard te worden, ook al werd het geantidateerd. 

 

2.9. Aangezien verzoekster met haar betoog er niet in slaagt het hoofdmotief van de bestreden 

beslissing te doen wankelen dat stelt dat het arbeidscontract niet kan weerhouden worden omdat het 

geantidateerd is, kan verzoeksters kritiek op een overtollig motief van de bestreden beslissing dat er toe 

strekt te stellen dat een uitbreiding van de aanvraag om verblijfsmachtiging tot een ander criterium 

buiten de periode 15 september 2009-15 december 2009 niet kan aanvaard worden, geen aanleiding 

geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het enig middel is ongegrond.   

    

2.10. Verzoekster werpt in haar verzoekschrift onder het kopje “Moeilijk te herstellen ernstig nadeel” nog 

op: “De aanvraag tot regularisatie van verzoekster is ontvankelijk doch ongegrond. Dit betekent dat 

verzoekster niet op regelmatige wijze in België kan blijven. Zij zal ter uitvoering van de tweede 

bestreden beslissing het grondgebied moeten verlaten De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 

8 EVRM dat het recht op privé leven waarborgt. Verzoekster heeft reeds professionele contacten 

gemaakt maar bij uitvoering van de bestreden beslissing zal zij haar professionele opportuniteiten zien 

verloren gaan. (…)” 

2.13. Met haar  summier betoog inzake het verlies van “professionele opportuniteiten” toont verzoekster 

onvoldoende in concreto aan dat zij hier een privéleven leidt dat valt onder de toepassing van artikel 8 

EVRM. Verder wijst de Raad erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking 

tot artikel 8 van het EVRM erkent dat de bestuursmaatregelen inzake de toepassing van de wetten op 

de controle van de toegang tot het grondgebied en het verblijf beantwoorden aan de legitieme 

doelstellingen die het recht op het privéleven kunnen inperken (cfr. EHRM 31 juli 2008. nr. 265/07. 

Darren Omoregie tegen Noorwegen). De controle op de toegang tot het grondgebied behoort tot de 

soevereiniteit van de verdragsstaten. Artikel 8 van het EVRM legt de verdragsstaten niet de verplichting 

op om de vrije keuze van de gezinswoonplaats of van de woonplaats voor het uitoefenen van een 

privéleven van een vreemdeling op hun grondgebied te gedogen. Bijgevolg is een weigeringsbeslissing, 

gesteund op het gegeven dat iemand niet voldoet aan de voorwaarden om gemachtigd te worden tot 

een verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarbij de instructie van 19 juli 2009 als 

gedragslijn geldt en het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van de 

vaststelling van een illegale verblijfstatus, die verzoekster niet bewist, zowel legaal als legitiem (cfr. RvS 

29 juni 2009, nr. 194.826). Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat er sprake is van een dispro-

portionaliteit tussen haar belangen enerzijds, die in se bestaan in het verder ontwikkelen van een privé-

leven dat grotendeels in illegaal verblijf ontwikkeld werd en de belangen van de Belgische staat in het 

kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. De bestreden beslissingen leiden 

er ook niet toe verzoekster voorgoed “professionele opportuniteiten” in België te ontzeggen, aangezien 

het haar vrijstaat om vanuit het land van herkomst een machtiging tot verblijf aan te vragen op grond 

van een arbeidscontract en een arbeidskaart, tenzij ze hiervan vrijgesteld is. 

  

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 
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3. Korte debatten 

 

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

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

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

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 

 


