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 nr. 73 910 van 25 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 8 september 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 26 april 2011 

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

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

van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 26 

april 2011, beide ter kennis gegeven op 9 augustus 2011. 

 

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 2 december 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 

januari 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Chinese nationaliteit te zijn. 

 

Op 14 april 2005 dient verzoekster bij de Belgische diplomatieke post te Shangai (China), een aanvraag 

in tot het verkrijgen van een visum om studieredenen. 
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Verzoekster wordt in het bezit gesteld van een visum type D. 

 

Verzoekster wordt bij haar aankomst in België in het bezit gesteld van een verblijfstitel beperkt tot de 

duur van haar studies, welke tijdens haar verblijf verschillende keren verlengd wordt waarbij de laatste 

keer, volgens de stukken van het administratief dossier, tot 31 oktober 2009. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster tussen 2005 en 2009 verscheidene malen terugreist 

naar China. 

 

Op 1 december 2009 dient verzoekster 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 verkort de vreemdelingenwet).  

 

Op 26 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond wordt 

verklaard. Deze beslissing wordt aan verzoekster ter kennis gebracht op 9 augustus 2011. Dit is thans 

de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 01/12/2009 bij de burgemeester van 9000 GENT 

door X.P. geboren te H(…) op (…)1980, onderdaan van China Volksrep., verblijvende R(…), (…) te 

9000 GENT,  

in toepassing van art 9 bis van de wet van 15/12/1980 gewijzigd door de wet van 15.09.2006 

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

vreemdelingen, is ontvankelijk, doch ongegrond.  

 

MOTIVERING : Rekening houdende met de uitgestippelde criteria en de daaraan gekoppelde 

voorwaarden in de instructie van19/07/2009 van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. 

M. Wathelet. Rekening houdende met het arrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 

2009 die de instructie dd. 19/07/2009 betreffende de toepassing van het vroegere art.9, lid 3 en van art. 

9BIS van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 heeft vernietigd.  

 

Rekening houden met de verklaring van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. 

Wathelet op 11 december 2009 naar aanleiding van de beslissing tot vernietiging van de voornoemde 

richtlijn door de Raad van State: 

 "De Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid bevestigt, met in acht name van het arrest, dat de 

gedragslijnen (criteria) die hij zich ten gronde had gesteld in uitvoering van het regeerakkoord, 

gerespecteerd blijven." "Met inachtneming van deze vernietiging zullen deze criteria wat de grond betreft 

en in het kader van de analyse van de individuele dossiers, gerespecteerd worden."  

 

"In het kader van de individuele behandeling zal de Staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid 

uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert de rechtszekerheid. Voor de dossiers die ten gronde 

de duurzame lokale verankering inroepen, blijft de termijn van 15.09.2009 tot 15.12.2009 behouden."  

 

Betrokkene wenst in aanmerking te komen voor de richtlijn van 19/07/2009 en haalt criterium 2.8A en 

2.8B aan.  

 

Overwegende dat betrokkene pas in Helsinki aankwam op 24/08/2005 met haar visum D (BNL6712746) 

en naar België doorreisde.  

 

Overwegende dat er daarna eveneens sprake is van een langdurige onderbreking gezien betrokkene op 

29/06/2006 vanuit Helsinki vertrok naar China, en pas op 05/08/2006 terug aankwam in Helsinki om 

naar België terug te reizen en nog een binnenkomststempel in China heeft van 27/01/2008 en een 

uitstempel van China van 29/02/2008 (stempels in paspoort van betrokkene met nr G07723619).  

 

Overwegende dat betrokkene dus geen vijf jaar onafgebroken heeft verbleven in België voorafgaand aan 

het indienen van haar huidige aanvraag dd.01/12/2009.  

 

Betrokkene voldoet met andere woorden niet aan de cumulatieve voorwaarden gesteld in criterium 2.8A ( 

duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf van ten minste 5 jaar voorafgaand aan de 
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aanvraag -voor 18/03/2008 een wettige verblijfstitel in België of geloofwaardige pogingen hebben 

ondernomen om een wettige verblijfstitel in België te bekomen).  

 

Betrokkene roept daarnaast ook criterium 2.8B in van de instructie dd. 19/07/2009 van de instructie dd. 

19/07/2009. (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 - 

modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen).  

 

Overwegende dat betrokkene niet in aanmerking komt voor het criterium 2.8B van de instructie dd. 

19/07/2009.  

 

Betrokkene legt geen kopie van een recente en behoorlijk ingevulde modelarbeidsovereenkomst voor. 

De arbeidsovereenkomst moet immers van bepaalde duur zijn voor een arbeidsduur van minimaal 1 jaar 

ofwel van onbepaalde duur zijn, en moet een salaris bevatten dat minimaal gelijk is aan het gewaarborgd 

gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt 

in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 2009 houdende 

bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse 

werknemers (inforum nr 241911).  

 

Betrokkene voegt weliswaar een kopie van haar arbeidscontract toe, doch de datum van opstelling 

ontbreekt op het contract waardoor niet kan nagegaan worden of het nog een recent en actueel contract 

betreft. Het betreft bovendien een arbeidsovereenkomst waarvan het loon lager ligt dan het wettelijke 

minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, 

algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29/07/1988. Immers, rekening houdende met de 

leeftijd op datum van de aanvraag (29 jaar), anciënniteit (sinds 06/07/09) en het deeltijdse uurrooster 

(30u/week) ligt het vermelde brutouurloon van 8,4261 euro proportioneel lager dan het wettelijke 

minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, 

algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29/07/1988. Voor een voltijdse tewerkstelling 

(38u/week) voor een werknemer ouder dan 21 jaar geldt immers reeds een brutouurloon (GMMI/uur) van 

8,43 euro.  Proportioneel zal het GMMI/uur voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een 30 urenstelsel 

dus hoger moeten zijn dan het vermelde loon op het contract. De door betrokkene aangehaalde 

elementen van integratie, het studieverleden in België, de verklaarde kennis van het Nederlands en 

Frans, de opgebouwde sociale banden in België kunnen niet weerhouden worden als grond voor een 

regularisatie/machtiging tot verblijf. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkenen, 

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

dd. 19/07/09 en die moeten vervuld zijn. Betrokkene wist dat haar verblijf tijdelijk werd toegestaan en 

beperkt was tot de duur van haar studies (art.58 van de wet van 15/12/1980). 

 

Bijgevolg dient de vreemdeling: 

 

Gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem op heden betekend” 

 

Op 9 augustus 2011 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten ter 

kennis gebracht. Dit is thans de tweede bij huidige vordering bestreden beslissing, waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

  

“REDEN(EN) VAN DE BESLISSING :  

 

0 - artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 2 : verblijft langer in het Rijk dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde termijn van drie maanden of slaagt er niet in het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet werd overschreden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan 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 artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, in het bijzonder van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel. Tevens 

meent verzoekster dat er sprake is van machtsoverschrijding en van een schending van artikel 6 van het 

ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister 

die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van 

bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. Tot slot voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort 

het EVRM). 

 

Ter adstruering van haar middel zet verzoekster uiteen wat volgt: 

 

“Dat echter de motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten, waarbij melding moet 

worden gemaakt van de toepasselijke juridische regels en waarbij dient gemeld te worden hoe en 

waarom deze juridische regels hebben aanleiding gegeven tot de genomen beslissing; 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringsbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Dat de beslissing getekend werd door W. V. ATTACHE 

• De beslissing is getekend door “W. V, Attaché en vermeld enkel die naam en een hoedanigheid van 

Attaché; 

• De handtekening van de gezegde attaché is niet vergezeld van de stempel van de instantie die de 

beslissing genomen heeft en vermeld evenmin krachtens welke bepalingen en in welke hoedanigheid de 

beslissing getroffen werd; 

• De beslissing laat niet toe te weten of de beslissing getroffen werd namen de Minister of de 

Staatsecretaris van Migratie en asielbeleid, uit “eigen beweging” of krachtens een machtsdelegatie; 

• Artikel 9 bis voorziet in de bevoegdheid van de Minister of zijn gemachtigde om beslissingen inzake 

Artikel 9 bis te treffen; 

• Dat dit van belang is van zodra artikel 6 van het Ministerieel besluit dd 18.03.2009 inhoudende 

delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het 

ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, enkel de 

delegatie voorziet en regelt van enkele bevoegdheden van de “Minister” en zodus niet van de 

Staatsecretaris; 

• Dat alleszins dient te worden aangenomen dat de auteur van de beslissing zich dient te identificeren 

en dat de loutere vermelding van zijn administratieve graad niet toelaat te weten namens wie de 

beslissing getroffen werd en derhalve ook geen controle toelaat nopens de bevoegdheid van deze 

persoon om de beslissing te treffen; 

• De beslissing schendt derhalve de aangehaalde bepalingen; 

• Deze schending volstaat reeds om de beslissing te vernietigen; 

Dat de beslissing als volgt is gemotiveerd : 

“Rekening houdende met de uitgestippelde criteria en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de 

instructie van 19/07/2009 van de Staatssecretaris Voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. Wathelet. 

Rekening houdende met het arrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 die de 

instructie dd. 19/07/2009 betreffende de toepassing van het vroegere art.9, lid 3 en van art.9BIS van de 

vreemdelingenwet van 15 december 1980 heeft vernietigd. 

Rekening houdende met de verklaring van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. 

Wathelet op 11 december 2009 naar aanleiding van de beslissing tot vernietiging van de voornoemde 

richtlijn door de Raad van State: 

“De Staatssecretaris Voor Migratie-en Asielbeleid bevestigt, met in acht name van het arrest, dat de 

gedragslijnen (criteria) die hij zich ten gronde had gesteld in uitvoering van het regeerakkoord, 

gerespecteerd blijven.” “Met inachtneming van deze vernietiging zullen deze criteria wat de grond betreft 

en in het kader van de analyse van de individuele dossiers, gerespecteerd worden.” 

In het kader van de individuele behandeling zal de Staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid 

uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert de rechtszekerheid. Voor de dossiers die ten 
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gronde de duurzame lokale verankering inroepen, blijft de termijn van 15.09.2009 tot 15.12.2009 

behouden.” 

• Dat dient te worden weerhouden dat de beslissing stelt dat de instructie dd.19.07.2009 de toepassing 

betreft van het vroegere artikel 9.3 EN van artikel 9 BIS van de vreemdelingenwet van 15 december 

1980 en dat deze instructie vernietigd werd door de Raad van State en dat desondanks deze 

vernietiging de Minister zijn “beloften” zal respecteren op grond van zijn discretionaire bevoegdheid; 

• Dat dient te worden vastgesteld dat de beslissingen getroffen in het kader van artikel 9.3 en van artikel 

9Bis van de Vreemdelingenwet steeds getroffen werden in het kader van de discretionaire bevoegdheid 

van de Minister, reden trouwens waarom de instructie getroffen werd om dit kader te verduidelijken en 

meer rechtszekerheid te bieden; 

• Dat naar aanleiding van de vernietiging van de Instructie, de discretionaire bevoegdheid van de 

Minister behouden werd; 

• Dat indien, quod non het de Minister vrijstond te beslissen de Instructie en de vastgestelde criteria 

verder toe te passen, het hem echter niet meer vrijstond de aanvragen die ingediend werden tussen 

15.09.2009 en 15.12.2009 enkel te behandelen uit het oogpunt van de vastgestelde 

criteria van de Instructie; 

• De Minister die de aanvraag enkel beoordeelt en onderzoekt vanuit het beperkt standpunt van de 

criteria van de Instructie maakt zich schuldig aan machtsoverschrijding, vermits de instructie slechts een 

toepassing is van artikel 9.3 / 9 BIS van de wet van 15.12.1980. 

• In casu werd de aanvraag heel duidelijk enkel onderzocht en beoordeeld vanuit het oogpunt van 

criterium 2.8.A , hetgeen de beslissing ook uitdrukkelijk stelt; 

• Dit schendt de aangehaalde middelen en deze vaststelling volstaat reeds om de beslissing te 

vernietigen; 

“Betrokkene wenst in aanmerking te komen voor de richtlijn van 19/07/2009 en haalt criterium 2.8A en 

2.8B aan. 

Overwegende dat betrokkene pas in Helsinki aankwam op 24/08/2005 met haar visum D (BNL67 

12746) en naar België doorreisde. 

Overwegende dat er daarna eveneens sprake is van een langdurige onderbreking gezien betrokkene op 

29/06/2006 vanuit Helsinki vertrok naar China, en pas op 05/08/2006 terug aankwam in Helsinki om 

naar België terug te reizen en nog een binnenkomststempel in China heeft van 27/01/2008 en een 

uitstempel van China van 29/02/2008 (stempels in paspoort van betrokkene met nr G07723 619). 

Overwegende dat betrokkene dus geen vijf jaar onafgebroken heeft verbleven in België voorafgaand 

aan het indienen van haar huidige aanvraag dd.01/12 12009. Betrokkene voldoet met andere woorden 

niet aan de cumulatieve voorwaarden gesteld in criterium 2.8A (duurzame lokale verankering - 

ononderbroken verblijf van ten minste 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor 18/03/2008 een wettige 

verblijfstitel in België of geloofwaardige pogingen hebben ondernomen om een wettige verblijfstitel in 

België te bekomen)..” 

Er dient te worden vastgesteld dat indien het criterium 2 8 A een ononderbroken verblijf van vijf jaar 

vordert , dit criterium vooreerst ook binnen het kader van de instructie voorgesteld werd als vatbaar voor 

interpretatie: zo werd uitgelegd dat een kort terugkeer naar het oorsprongland geen beletsel zou vormen 

voor regularisatie; 

Verder dient te worden vastgesteld dat gelet op de vernietiging van de Instructie als dusdanig, de 

discretionaire bevoegdheid van de Minister hem niet verzuimde het langdurig verblijf van verzoekende 

partij als element tot mogelijke regularisatie te onderzoeken en te beoordelen, met als gevolg dat de 

beslissing een reden diende aan te geven, - los van de instructie-, waarom het langdurig verblijf van 

verzoekende partij niet in aanmerking kon genomen worden;  

Dat tevens dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij nooit langdurig in China verbleven heeft, 

vermits het uitsluitend twee korte vakantieperioden betreft; Verzoekende partij is in 2008 terug naar 

België gekomen, nog steeds in het bezit van een geldig verblijfskaart; 

Zij was derhalve steeds met een geldig verblijf in BELGIE. 

“Betrokkene roept daarnaast ook criterium 2.8B in van de instructie dd. 19/0712009 van de instructie dd. 

19/0712009. (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 - 

modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Overwegende dat betrokkene niet in aanmerking komt voor het criterium 2.8B van de instructie dd. 

19/07/2009. 

Betrokkene legt geen kopie van een recente en behoorlijk ingevulde modelarbeidsovereenkomst voor. 

De arbeidsovereenkomst moet immers van bepaalde duur zijn voor een arbeidsduur van minimaal 1 jaar 

ofwel van onbepaalde duur zijn, en moet een salaris bevatten dat minimaal gelijk is aan het 

gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GN4MI). Dit model van arbeidsovereenkomst werd 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 
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2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën 

van buitenlandse werknemers ( inforum nr 241911). 

Betrokkene voegt weliswaar een kopie van haar arbeidscontract toe, doch de datum van opstelling 

ontbreekt op het contract waardoor niet kan nagegaan worden of het nog een recent en actueel contract 

betreft. Het betreft bovendien een arbeidsovereenkomst waarvan het loon lager ligt dan het wettelijke 

minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, 

algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29/07/1988. 

Immers, rekening houdende met de leeftijd op datum van de aanvraag (29 jaar), anciënniteit (sinds 

06/07/09) en het deeltijdse uurrooster (30ulweek) ligt het vermelde brutouurloon van 8,4261 euro 

proportioneel lager dan het het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve 

arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 

29/07/1988. 

Voor een voltijdse tewerkstelling (3 8ulweek) voor een werknemer ouder dan 21 jaar geldt immers reeds 

een brutouurloon (GMMI/uur) van 8,43 euro. Proportioneel zal het GMMI/uur voor werknemers die 

tewerkgesteld zijn in een 30 urenstelsel dus hoger moeten zijn dan het vermelde loon op het contract.” 

De beslissing is bijzonder vaag en beperkt zich eigenlijk tot een veronderstelling waaruit geen zekerheid 

kan worden getrokken; 

“De door betrokkene aangehaalde elementen van integratie, het studieverleden in België, de verklaarde 

kennis van het Nederlands en Frans, de opgebouwde sociale banden in België kunnen niet weerhouden 

worden als grond voor een regularisatie/machtiging tot verblijf. Ondanks deze elementen aangaande de 

integratie van betrokkenen, doet dit niets af aan de cumulatieve voorwaarden die gesteld worden met 

betrekking tot de instructies dd. 19/07/09 en die moeten vervuld zijn. Betrokkene wist dat haar verblijf 

tijdelijk werd toegestaan en beperkt was tot de duur van haar studies (art. 58 van de wet van 

15/12/1980). 

• De beslissing beperkt er zich toe te poneren dat de integratiebewijzen, die niet betwist worden -, 

verworpen worden om de enige reden dat de voorwaarden van de Instructie niet vervuld worden, daar 

waar de Minister in casu over een heel uitgebreid appreciatie vermogen bezit in het kader van de 

toepassing van artikel 9.3 / 9 BIS. Cfr supra 

• dat gelet op de vernietiging van de Instructie als dusdanig, de discretionaire bevoegdheid van de 

Minister hem niet verzuimde het langdurig verblijf en de integratie van verzoekende partij als elementen 

tot mogelijke regularisatie te onderzoeken en te beoordelen , met als gevolg dat de beslissing een reden 

diende aan te geven, - los van de instructie-, waarom het langdurig verblijf en de integratie van 

verzoekende partij niet in aanmerking konden genomen worden; 

 

Dat de beslissing bijgevolg niet wettig is gemotiveerd en de gevolgen ervan het evenredigheids- en de 

zorgvuldigheidsbeginsel schenden;” 

 

Verzoekster voert onder meer de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en van 

machtsoverschrijding. Zo stelt verzoekster “dat indien, quod non, het de minister vrijstond te beslissen 

de instructie en de vastgestelde criteria verder toe te passen, het hem echter niet meer vrijstond de 

aanvragen die ingediend werden tussen 15.09.2009 en 15.12.2009 enkel te behandelen vanuit het 

oogpunt van de vastgestelde criteria van de instructie” en “dat de minister die de aanvraag enkel 

beoordeelt en onderzoekt vanuit het beperkt standpunt van de criteria van de instructie zich schuldig 

maakt aan machtsoverschrijding, vermits de instructie slechts een toepassing is van artikel 9bis.”  

 

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

oktober 2011 door de Raad van State en op de inhoud ervan.  

 

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: 
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“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 

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 verzoekster. 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 de aanvraag van verzoekster blijkt dat zij de criteria “werk en duurzame lokale verankering” en 

“ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België” van de vernietigde instructie 

van 19 juli 2009 van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aankruiste op het modelformulier.  

 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen:  
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“Betrokkene wenst in aanmerking te komen voor de richtlijn van 19/07/2009 en haalt criterium 2.8A en 

2.8B aan.  

 

Overwegende dat betrokkene pas in Helsinki aankwam op 24/08/2005 met haar visum D (BNL6712746) 

en naar België doorreisde.  

 

Overwegende dat er daarna eveneens sprake is van een langdurige onderbreking gezien betrokkene op 

29/06/2006 vanuit Helsinki vertrok naar China, en pas op 05/08/2006 terug aankwam in Helsinki om 

naar België terug te reizen en nog een binnenkomststempel in China heeft van 27/01/2008 en een 

uitstempel van China van 29/02/2008 (stempels in paspoort van betrokkene met nr G07723619).  

 

Overwegende dat betrokkene dus geen vijf jaar onafgebroken heeft verbleven in België voorafgaand aan 

het indienen van haar huidige aanvraag dd.01/12/2009.  

 

Betrokkene voldoet met andere woorden niet aan de cumulatieve voorwaarden gesteld in criterium 2.8A ( 

duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf van ten minste 5 jaar voorafgaand aan de 

aanvraag -voor 18/03/2008 een wettige verblijfstitel in België of geloofwaardige pogingen hebben 

ondernomen om een wettige verblijfstitel in België te bekomen).  

 

Betrokkene roept daarnaast ook criterium 2.8B in van de instructie dd. 19/07/2009 van de instructie dd. 

19/07/2009. (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 - 

modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen).  

 

Overwegende dat betrokkene niet in aanmerking komt voor het criterium 2.8B van de instructie dd. 

19/07/2009.  

 

Betrokkene legt geen kopie van een recente en behoorlijk ingevulde modelarbeidsovereenkomst voor. 

De arbeidsovereenkomst moet immers van bepaalde duur zijn voor een arbeidsduur van minimaal 1 jaar 

ofwel van onbepaalde duur zijn, en moet een salaris bevatten dat minimaal gelijk is aan het gewaarborgd 

gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt 

in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 2009 houdende 

bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse 

werknemers (inforum nr 241911).  

 

Betrokkene voegt weliswaar een kopie van haar arbeidscontract toe, doch de datum van opstelling 

ontbreekt op het contract waardoor niet kan nagegaan worden of het nog een recent en actueel contract 

betreft. Het betreft bovendien een arbeidsovereenkomst waarvan het loon lager ligt dan het wettelijke 

minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, 

algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29/07/1988. Immers, rekening houdende met de 

leeftijd op datum van de aanvraag (29 jaar), anciënniteit (sinds 06/07/09) en het deeltijdse uurrooster 

(30u/week) ligt het vermelde brutouurloon van 8,4261 euro proportioneel lager dan het wettelijke 

minimumloon zoals voorzien in de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 02/05/1988, 

algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 29/07/1988. Voor een voltijdse tewerkstelling 

(38u/week) voor een werknemer ouder dan 21 jaar geldt immers reeds een brutouurloon (GMMI/uur) van 

8,43 euro.  Proportioneel zal het GMMI/uur voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een 30 urenstelsel 

dus hoger moeten zijn dan het vermelde loon op het contract. De door betrokkene aangehaalde 

elementen van integratie, het studieverleden in België, de verklaarde kennis van het Nederlands en 

Frans, de opgebouwde sociale banden in België kunnen niet weerhouden worden als grond voor een 

regularisatie/machtiging tot verblijf. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkenen, 

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

dd. 19/07/09 en die moeten vervuld zijn. Betrokkene wist dat haar verblijf tijdelijk werd toegestaan en 

beperkt was tot de duur van haar studies (art.58 van de wet van 15/12/1980).” 

 

Hieruit blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf uitsluitend ongegrond is verklaard omdat niet aan 

de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan: er is niet voldaan aan de voorwaarde van een 

ononderbroken verblijf en er is niet voldaan aan de voorwaarde van het voorleggen van een 

arbeidscontract. De elementen die verzoekster inzake haar integratie heeft aangehaald, worden niet in 

overweging genomen omdat deze niets afdoen aan de cumulatieve voorwaarden van de instructie. 

Deze voorwaarden worden als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris 

over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt wat dus in strijd is met de discretionaire 
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bevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat geen 

voorwaarde inzake een ononderbroken verblijfsduur, noch een voorwaarde inzake het voorleggen van 

een arbeidscontract, zodat in casu voorwaarden werden toegevoegd aan de wet (RvS 5 oktober 2011, 

nr. 215.571). 

 

De schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet wordt aangenomen. 

 

Dit onderdeel van het middel is gegrond. 

 

Gezien de gegrondheid van dit onderdeel tot de ruimste vernietiging leidt, dient niet verder te worden 

ingegaan op de overige onderdelen van het middel. 

 

Zoals uit de hierboven weergegeven bestreden beslissingen blijkt, blijkt uit de bewoordingen van de 

eerste bestreden beslissing dat het bevel dat aan verzoekster werd gegeven, gesteund is op deze 

beslissing. Nu de Raad een middel gegrond acht gericht tegen deze beslissing en overgaat tot de 

vernietiging ervan, is de rechtsgrond van het bevel verdwenen. Gelet op een goede rechtsbedeling en 

het rechtszekerheidsbeginsel dient bijgevolg ook dit bevel uit het rechtsverkeer te verdwijnen. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van26 april 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 26 

april 2011, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


