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 nr. 73 584 van 19 januari 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

19 september 2011 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 juli 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 ongegrond 

wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, 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 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. JANS, die loco advocaat S. SCHÜTT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 12 december 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). 

 

Op 28 juli 2011, met kennisgeving op 18 augustus 2011, verklaart de gemachtigde ambtenaar van de 

staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt als volgt: 
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“G., S. (…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te Douar Tazourakht op (…) 

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 hij 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 wenst zich te beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

dient hiertoe een wettig verblijf te hebben gehad voor 18.03.2008 of een geloofwaardige poging te 

hebben ondernomen om een wettig verblijf te bekomen voor 18.03.2008. Betrokkene toont dit echter 

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen terug te vinden. Hoe 

goed de integratie van betrokkene eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft dit door het voorleggen 

van verschillende getuigenverklaringen, een verklaring van aanmelding en niveaubepaling bij het Huis 

van het Nederlands d.d. 12.11.2009, een attest van werkbereidheid van de VDAB d.d. 12.11.2009 en 

een arbeidscontract d.d. 03.12.2009), dit doet niets af aan bovenstaande opmerkingen. Dit element kan 

dus niet in het voordeel van betrokkene weerhouden worden. 

Betrokkene beroept zich verder op criterium 2.8B van de vernietigde instructie. Hij voegt bij zijn 

aanvraag een arbeidscontract voor d.d. 03.12.2009 om te werk gesteld te worden bij de firma T.C. (…) 

(met ondernemingsnummer: (…)). Echter, het Belgisch Staatsblad (d.d. 12.05.2011) vermeldt dat 'Bij 

vonnis van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 05.05.2011, is firma T.C. (…), bij 

dagvaarding failliet verklaard.' Het mag dus duidelijk zijn dat betrokkene onmogelijk zal kunnen 

tewerkgesteld worden bij deze firma. Er dient tevens opgemerkt te worden dat het aan betrokkene 

toekomt om zijn dossier op te volgen en indien nodig aan te vullen met nieuwe elementen en onze 

diensten op te hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in zijn dossier. Betrokkene kan zich aldus 

niet dienstig beroepen op criterium 2.8B van de vernietigde instructie, daar betrokkene geen 

arbeidsovereenkomst voorlegt waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene in de toekomst zou kunnen 

worden tewerkgesteld, na de aflevering van een arbeidskaart B, zoals voorzien wordt in het criterium 

2.8B van de vernietigde instructies. Hoe goed de integratie van betrokkene eventueel ook moge zijn, dit 

doet niets af aan bovenstaande opmerkingen. Dit element kan dus niet in het voordeel van betrokkene 

weerhouden worden.(…) 

 

Op 18 augustus 2011 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt onder de 

vorm van een bijlage 13. Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

datum van 28/07/2011 

wordt aan G., S. (…) (M) 

geboren te Douar Tazourakht (Marokko), op (…), 

van MAROKKO nationaliteit,  

verblijvend: (…) 

het bevel gegeven om uiterlijk op 16.09.2011 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 visum” 

 

2. Rechtspleging 
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Ter terechtzitting overhandigt verzoeker een bundel stukken met inventaris. 

 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), noch het 

Procedurereglement voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorzien in de mogelijkheid tot het 

indienen van aanvullende stukken. Derhalve worden de door verzoeker niet eerder ingediende stukken 

om die reden uit de debatten geweerd.  

 

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

 

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het beginsel patere legem quam ipse 

fecisti en van het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel als beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota betreffende het eerste middel: 

 

“In zijn eerste middel houdt verzoeker een schending voor van het beginsel ‘patere legem quam ipse 

fecisti’ en het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij in summiere bewoordingen een schending opwerpt van het 

gelijkheidsbeginsel. 

De verwerende partij benadrukt dat het gelijkheidsbeginsel niet uitsluit dat een verschil in behandeling 

tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief 

criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dezelfde regels verzetten er zich overigens tegen dat 

categorieën van personen, die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in wezenlijk 

verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een 

redelijke verantwoording bestaat. 

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het 

doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; 

het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid 

bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 

Het is de verwerende partij geenszins duidelijk welke categorieën van personen door de gemachtigde 

ongelijk zouden worden behandeld. Verzoeker meent dat er een verschillende behandeling zou bestaan 

tussen de behandelde dossier vóór de publicatie d.d. 14.02.2011 van een nieuwsbrief in het VMW en na 

deze publicatie. 

Verzoekers vage en ongestaafde beweringen missen feitelijke grondslag. 

Teneinde zijn middel te ondersteunen verwijst verzoeker naar publicaties in nieuwsbrieven van het VMC 

waarin zou meegedeeld zijn dat de aanvraag gegrond zou worden verklaard indien de werkgever 

inmiddels failliet is. 

De verwerende partij laat gelden dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op nieuwsbrieven van 

het VMC. Deze nieuwsbrieven maken immers geen officiële informatie afkomstig van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid uit. 

De informatie waarnaar verzoeker verwijst, werd overigens (ook) weergegeven in de nieuwsbrief van het 

VMC dd. 08.04.2011 waarvan de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid uitdrukkelijk 

heeft verklaard dat de gepubliceerde tekst geen correcte weergave is van de verklaringen van de 

Staatssecretaris. (stuk 1) 

Verzoekers beschouwingen missen derhalve feitelijke grondslag. 

Er is dan ook geen sprake van een schending van het beginsel patere legem guam ipse feciste, noch 

van het gelijkheidsbeginsel. 

In casu heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet 

kennelijk onredelijk beslist dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis 

ongegrond is. 

 

 

In de bestreden beslissing wordt terecht gemotiveerd dat verzoeker een arbeidscontract dd. 03.12.2009 

heeft toegevoegd bij zijn aanvraag, maar dat de firma T.C. (…) BVBA bij vonnis d.d. 5.05.2011 van de 

rechtbank van koophandel te Antwerpen failliet werd verklaard, en het duidelijk is dat verzoeker hier 

onmogelijk zal kunnen tewerkgesteld worden. 

het eerste middel kan niet worden aangenomen.” 
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Betreffende het tweede middel: 

 

“In zijn tweede middel poneert verzoeker een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker is niet ernstig waar hij stelt dat hij op regelmatige basis kennis zou moeten nemen van de 

bijlagen bij het Belgische Staatsblad teneinde het faillissement te vernemen en de periode om een 

nieuwe werkgever te vinden te kort was. 

De gemachtigde heeft er terecht op gewezen dat het aan verzoeker toekomt om zijn dossier op te 

volgen en indien nodig aan te vullen met nieuwe elementen en de diensten op de hoogte te brengen van 

eventuele wijzigingen in zijn dossier. 

Bijgevolg werd vastgesteld dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van het criterium 2.8B 

waarop hij zich in zijn aanvraag heeft beroepen. 

Zoals de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geheel terecht in 

de bestreden beslissing heeft opgemerkt, komt het aan verzoeker toe om zijn dossier op te volgen en 

indien nodig aan te vullen met nieuwe elementen en de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte te 

brengen van eventuele wijzigingen in het dossier. 

“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 er 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) 

Er is in casu dus geen sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

Door de gemachtigde werd vastgesteld dat verzoeker een arbeidscontract voorlegt, waarvan de 

werkgever hij vonnis d.d. 5.05.2011 failliet werd verklaard en er door verzoeker geen bijkomende 

elementen ter ondersteuning van zijn aanvraag werden ingediend. Er worden geenszins bijkomende 

criteria en voorwaarden toegevoegd aan de instructie. 

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

beoordeling van de vraag of aan verzoeker een machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan worden toegekend, duidelijk aangegeven om welke reden de door verzoekers 

aangehaalde elementen niet konden leiden tot een regularisatie van verzoeker. 

De gemachtigde heeft geheel terecht verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

verklaard. De gemachtigde handelde daarbij binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid en na 

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

conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

Terwijl verzoeker niet kan worden gevolgd waar hij verwijst naar de informatie op de website van het 

VMC. De verwerende partij verwijst hiervoor naar zijn repliek op verzoekers eerste middel. 

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

Het tweede middel van verzoeker kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Vooreerst wordt opgemerkt dat de verzoeker het motief van de bestreden beslissing dat betrekking 

heeft op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 m.b.t. de toepassing van het 

oude artikel 9,3 en artikel 9bis van de vreemdelingenwet (verder: instructie van 19 juli 2009) van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, niet betwist. 

 

Waar verzoeker in zijn eerste middel argumenteert dat:  

 

“Genomen uit de schending van het beginsel patere legem quam ipse fecisti en uit de schending van het 

gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur 

Doordat de bestreden beslissing de regularisatieaanvraag van verzoeker afwijst als ongegrond omdat 

het door verzoeker voorgelegde arbeidscontract niet weerhouden zou kunnen worden, gelet op het 

tussengekomen faillissement van de werkgever  

Terwijl de verklaarde beleidslijn van zowel de Minister als de Dienst Vreemdelingenzaken was en is dat 

de geldigheid van de arbeidsovereenkomst enkel beoordeeld wordt op het moment van indiening van de 

aanvraag tot machtiging van verblijf; zonder rekening te houden met latere gebeurtenissen zoals met 

name het faillissement van de werkgever  

Zodat de bestreden beslissing in strijd is met voornoemde beleidslijn en aldus het beginsel patere legem 

quam ipse fecisti schendt 
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En zodat de aanvraag van verzoeker volgens andere criteria beoordeeld wordt dan de criteria 

gehanteerd bij eerdere, volledig gelijklopende aanvragen (schending van het gelijkheidsbeginsel) 

Toelichting: 

1. Het beleid van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het nemen van beslissingen in het kader van 

punt 2.8.B van de instructie blijkt uit de weergave van de besprekingen in het opvolgingscomité op de 

website van het Kruispunt Migratie-Integratie, www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht. 

“Het opvolgingscomité regularisatie gaf wat nieuwe info vrij over de toepassing van de criteria en 

procedure voor “humanitaire regularisaties” in het kader van artikel 9bis van de Verblijfswet. De Dienst 

Vreemdelingenzaken past nog steeds de criteria toe die bepaald zijn in de instructie van 19/7/2009, in 

het kader van het discretionair beleid ten gronde van de bevoegde minister en staatssecretaris. 

Via deze nieuwsbrieven verspreidt het Kruispunt Migratie-Integratie bijkomende info uit het 

“opvolgingscomité regularisatie” van het kabinet Wathelet voor migratie- en asielbeleid met de Dienst 

Vreemdelingenzaken (D VZ), het Forum Asiel en Migraties (FAM), de Ordes van de Balies, en het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Het Kruispunt M-I neemt hieraan deel 

als lid van FAM We gaven eerder al verslag van info uit het opvolgingscomité, in ondermeer de 

volgende nieuwsbrieven: 2010 nr. 13, 2010 nr. 7, 2010 nr. 3 en 2009 nr. 19. 

Hierna situeren we de laatste nieuwe verduidelijkingen inzake de huidige regularisatie-operatie: 

[...] 

Behandeling van een 2. 8.B aanvraag door D VZ (economische regularisatie) 

[...] 

• Nieuwe info: Als dit arbeidscontract tijdens de behandelingsperiode van de regularisatie-aanvraag al 

niet meer geldig is (bv omdat de voorziene datum van indienstneming verloopt, of omdat de kandidaat-

werkgever failliet is) dan is dat voor DVZ geen reden tot weigering van de regularisatie. DVZ beoordeelt 

enkel of er tussen 15/9 en 15/12/2009 een arbeidscontract werd voorgelegd voor de vereiste duur en 

het vereiste loon. Als dat voldaan is (en ook de andere 2. 8.B voorwaarden), dan beslist D VZ positief tot 

regularisatie onder “opschortende voorwaarde “. 

(Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal Privaatrecht 3/2011 dd. 14 februari 2011) 

2. De bestreden beslissing, die de regularisatieaanvraag van verzoeker afwijst enkel en alleen omdat de 

werkgever intussen failliet is verklaard, wijkt volledig af van de onder het vorige punt geciteerde 

beleidslijn. Nochtans is het duidelijk dat, wanneer er vaste criteria gehanteerd worden om een 

onbepaald aantal aanvragen te beoordelen, dat de organen van actief bestuur gehouden zijn om die 

criteria ook toe te passen in alle gevallen, en niet op een sporadische manier (soms wel, soms niet). 

Dit is des te meer het geval, nu de vaste criteria waarvan sprake, publiek gemaakt zijn via een 

overlegorgaan dat specifiek in het leven is geroepen om de regularisatiecampagne op te volgen. De 

aldus bekend gemaakte beleidslijn ent zich op de criteria en voorwaarden zoals die blijken uit de 

instructie en het daarbij horende vademecum. Het gaat om een eigen interpretatie door de Dienst 

Vreemdelingenzaken van deze criteria, en deze interpretatie is bindend voor diegene die ze zelfde 

wereld heeft ingestuurd. 

Door af te wijken van de uitdrukkelijk verklaarde beleidslijn, zonder enige (redelijke) verantwoording, 

schendt de bestreden beslissing het beginsel patere legem quam ipse fecisti. 

3. Op 14 februari 2011 kon de neerslag van de besprekingen in het opvolgingscomité worden 

opgenomen in de nieuwsbrief 3/2011. 

Dit betekent dat, minstens tot op dat moment, de Dienst Vreemdelingenzaken de regularisatieaanvragen 

gebaseerd op het criterium 2.8.B, op die basis heeft beoordeeld, dus zonder rekening te houden met het 

wel en wee van het bedrijf van de werkgever sinds december 2009.  

Gelet op het grote aantal aanvragen en op het overeenkomstig grote aantal beslissingen die zijn 

tussengekomen voor de datum van de thans bestreden beslissing, kan het niet anders dan dat 

aanvragen gunstig werden beoordeeld, niettegenstaande het tussengekomen faillissement van de 

werkgever. 

De aanvraag van verzoeker wordt dus, zonder enige redelijke verantwoording, anders behandeld dan 

aanvragen die volledig gelijklopend waren aan die van verzoeker. Zulks schendt uiteraard het 

gelijkheidsbeginsel. 

Het eerste middel is gegrond.” 

 

 

en in het tweede middel voorhoudt dat: 

 

“Genomen uit de schending van het redelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur 

Doordat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat aan verzoeker onvoldoende interesse in 

zijn eigen regularisatieaanvraag verweten wordt, met name door niet gepast te reageren na het 

faillissement van zijn werkgever  
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Terwijl de werkgever failliet is verklaard bij vonnis van 5 mei 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 12 mei 2011, zegge en schrijve 17 maanden na de contractssluiting en bijna 17 

maanden na de indiening van de regularisatieaanvraag  

Zodat het totaal onredelijk is om te eisen dat verzoeker, vanuit zijn precaire situatie van illegaliteit, zich 

gedurende zulke lange behandelingsperiode op periodieke basis op de hoogte zou houden van het wel 

en wee van zijn werkgever (schending van het redelijkheidsbeginsel) 

Toelichting: 

Verzoeker sluit een arbeidsovereenkomst op 3 december 2009. 

17 maanden lang manifesteert er zich geen enkel probleem met de werkgever, waarvan verzoeker, op 

dat moment nog extern aan het bedrijf, op de hoogte zou kunnen zijn.  

In mei 2011 wordt de werkgever failliet verklaard, hetgeen wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad. 

Verwerende partij verwijt aan verzoeker dat hij hiervan niet op de hoogte was. Men verwacht derhalve 

van verzoeker dat hij op regelmatige basis kennis zou nemen van de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, via een internetverbinding. 

Na de publicatie verstrijkt tweeënhalve maand alvorens de beslissing werd genomen. Waar het 17 

maanden goed ging met het bedrijf, voor zover verzoeker kon weten, was de hem gegunde periode om 

te reageren, door het vinden van een nieuwe werkgever, bijzonder kort.  

Bovendien, indien verzoeker geacht wordt om de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad regelmatig na te 

lezen, moet hij evengoed geacht worden om de website www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht 

regelmatig te raadplegen, nu hierop informatie verschijnt die rechtstreeks betrekking heeft op zijn 

situatie. En zoals bij de bespreking van het eerste middel gebleken is, was daar zeer geruststellende 

informatie verschenen nopens een mogelijk faillissement van de werkgever. 

Aldus kon verzoeker per 14 februari 2011 stoppen met zijn regelmatig nakijken van de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad. Hem zulks verwijten is niet redelijk.  

Het tweede middel is gegrond.” 

 

blijkt dat het ganse betoog van de verzoekende partij tot doel heeft een ruimere toepassing van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009, waaronder het criterium 2.8B te verkrijgen. Haar argumentatie 

beperkt zich tot het bekritiseren van de wijze waarop deze instructie werd toegepast. 

 

Ter terechtzitting wordt er gewezen op het arrest nummer 215 571, uitgesproken op 5 oktober 2011 

door de Raad van State. 

 

Verzoeker stelt dat het “betreurenswaardig is dat de verwerende partij diverse procedures beoordeelt 

aan de hand van criteria..”.  

 

Dienaangaande wordt op het volgende gewezen: 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

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

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden 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 
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blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. 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 staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de 

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan verzoeker. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat 

geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden 

verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). 

 

Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de vreemdeling te 

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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. 

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin 

criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 

198 769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in 

de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

 

Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, de 

voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden toegepast waarbij de 

bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke 

handelwijze leidt tot de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende 

voorwaarden aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de vernietigde instructie. 

 

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat in casu het (gehele) betoog van de verzoekende partij  inzake de 

schending van de door haar aangehaalde middelen een ruimere toepassing van de voorwaarden van de 

instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig is. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend en twaalf 

door: 
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mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter,  

mevr. M. BEELEN, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. A. DE SMET rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


