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 nr. 79 928 van 23 april 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 en X, die verklaren van Nepalese nationaliteit te zijn, op 

11 oktober 2011 hebben 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 8 augustus 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 de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 28 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 januari 2008 dienen verzoekers 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 29 oktober 2008 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. 
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Op 29 december 2008 dienen verzoekers opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf. Deze 

aanvraag wordt aangevuld op 20 april 2009, 6 augustus 2009 en op 28 september 2009. 

 

Op 8 augustus 2011 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.12.2008 werd 

ingediend en die op datum van 20.04.2009, 06.08.2009 en 28.09.2009 werd aangevuld door : 

B., H. B. ((…)) 

Geboren te Manpur op 07.05.1972 

+ echtgenote K.C., B. K. ((…)) 

Geboren te Manpur op 17.11.1967 

+ kind (minderjarig) B., N. (°21.12.2006) 

Nationaliteit: Nepal 

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: 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende. 

Betrokkenen halen aan dat ze geregulariseerd willen 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 de eerder vernoemde instructies, te blijven toepassen. 

Op basis van het typeformulier voor de regularisatieaanvraag maken verzoekers duidelijk dat ze menen 

in aanmerking te komen voor criterium 2.8B van de vernietigde instructies. Qua verblijfsduur zouden 

betrokkene hieraan inderdaad voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis diende 

betrokkene -in casu mijnheer B. H.B.- een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke 

overheid, voor te leggen. In een door ons verzonden schrijven aan betrokkene d.d. 15.09.2010 staat 

uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een 

arbeidskaart B. Uit een schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25.05.2011 blijkt dat de aanvraag voor het 

bekomen van een arbeidskaart B geweigerd werd. In het begeleidend schrijven van 19.12.2008 maakt 

de advocaat van verzoekers verder duidelijk dat ze sinds januari 2005 in België aankwamen. Hoewel ze 

ondertussen meer dan 5 jaar in België wonen, dient opgemerkt te worden dat verzoekers zich niet 

kunnen beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009 aangezien de duur 

van hun verblijf op 15.12.2009 te kort was om hierop aanspraak te kunnen maken. De periode van 5 

jaar wordt namelijk in tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009. 

Hoe goed hun duurzame lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkenen staven dit door 

loonfiches, een arbeidskaart C en een arbeidsovereenkomst van/voor verzoeker, een studentenkaart bij 

het CVO voor verzoekster, een attest waaruit blijkt dat hun zoon naar school gaat en 

getuigenverklaringen), doet dit niets af aan de vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op basis van punten 2.8A of 2.8B van de instructies van 19.07.2009. Hun duurzame 

lokale verankering kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

Regularisatie op grond van een langdurig verblijf waarbij de asiel- en regularisatieprocedures 

samengesteld worden, is evenmin mogelijk (dit is criterium 1.2 van de vernietigde instructies). 

Verzoekers dienden een asielaanvraag in op 31.01.2005, die werd afgesloten op 21.04.2006 met de 

beslissing ‘niet erkend’ door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, hen ter kennis gebracht op 

24.05.2006. Vervolgens dienden betrokkenen een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van 

State, dat werd afgesloten op 30.10.2007. De procedure bij de Raad van State was dus niet hangende 

op 18.03.2008. In totaal duurde de asielprocedure van betrokkenen 2 jaar en 9 maanden (procedure bij 

de Raad van State inbegrepen) en dus niet de vooropgestelde 4 of 5 jaar die noodzakelijk zijn om in 

aanmerking te komen voor regularisatie op basis van een lange asielprocedure. Er was een aanvraag 

tot regularisatie hangende op 18.03.2008. Deze aanvraag werd afgesloten op 29.10.2008. Nog steeds 

voldoen betrokkenen niet aan de opgestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor 

regularisatie op basis van een langdurige asielprocedure aangezien de samengetelde duur van de 

asielprocedure, de procedure bij de Raad van State en de regularisatieaanvraag die hangende was op 
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31.03.2008 in totaal 3 jaar en 9 maanden hebben geduurd. Op 21.06.2006 werd hen een bevel 

afgeleverd om het grondgebied te verlaten. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan dit 

bevel en verblijven sindsdien illegaal in België. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen zich in België steeds goed gedragen en nooit 

enige inbreuk tegen de openbare orde of veiligheid pleegden, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

Voorts schrijft de advocaat dat verzoekers angst zouden hebben om terug te keren naar Nepal en dat 

hun veiligheid er niet zou kunnen gegarandeerd worden. Echter, het is aan betrokkenen om op zijn 

minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor zijn veiligheid 

volstaat niet om als grond tot regularisatie aanvaard te worden. 

De advocaat beweert verder dat de burgeroorlog en de gevolgen hiervan verzoekers leven hebben 

stukgemaakt en dat de economische situatie in Nepal desastreus is. Dit poogt de advocaat te bewijzen 

aan de hand van allerhande artikels en een negatief reisadvies over Nepal waaruit de slechte 

toestanden in Nepal zou moeten duidelijk worden. Wat betreft de artikels over de situatie in Nepal kan 

gesteld worden dat dit niet kan aanzien worden als grond voor regularisatie daar deze artikels gaan over 

de algemene toestand in Nepal en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar 

zou zijn. Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies 

voor Nepal geeft en stelt dat de situatie in het land niet stabiel is en dat de persoonlijke veiligheid niet 

gegarandeerd kan worden, kan evenmin weerhouden worden als grond voor regularisatie aangezien dit 

advies geldt voor toeristische reizen. Dit advies is bijgevolg niet van toepassing op betrokkene die de 

Nepalese nationaliteit heeft. Bovendien is ook hier sprake van een algemeen advies, wat niet toegepast 

wordt op de eigen situatie van betrokkene. 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de aanvraag d.d. 30.12.2008 ontvankelijk wordt 

verklaard omwille van het feit dat de aanvraag werd geactualiseerd tijdens de periode van 15.09.2009 

tot 15.12.2009, zoals voorzien in de vernietigde instructies van 19.07.2009. De elementen die worden 

aangehaald in de ontvankelijkheid (m.n. dat verzoekers langdurig in België verblijven, dat art. 3 EVRM 

zou geschonden worden bij terugkeer naar Nepal, dat de Nepalese overheid niet in staat is zijn burgers 

van willekeurige vervolgingen te vrijwaren en de verantwoordelijke daders te vervolgen, dat er geen 

garanties zijn dat de situatie in Nepal onder controle is, dat de Maoïsten nu openlijk de macht hebben 

waardoor burgers kunnen geïntimideerd worden, dat de politie de kinderen op straat zou mishandelen, 

dat het geweld elke dag opnieuw kan uitbreken, dat het onverantwoord is burgers terug te sturen en hen 

bloot te stellen aan gevaarlijke situaties, dat het geweld al een paar maal terug opgelaaid is met telkens 

enkele burgers die daar het slachtoffer van zijn, dat de veiligheid in Nepal niet 100 % gegarandeerd kan 

worden, dat de Maoïsten het voor het zeggen hebben en de burgers onder druk gezet worden, 

afgeperst worden en bedreigd worden, dat de situatie in ver afgelegen gebieden niet verbetert, dat 

verzoekers angst hebben om naar Nepal terug te keren, dat verzoekers bij terugkomst een ernstig risico 

zouden lopen zich te moeten verantwoorden en kans lopen op ernstige schade ten aanzien van zijn 

persoon en zijn familie, dat mensenrechten nog steeds niet gerespecteerd worden en het systeem van 

de kasten blijft bestaan, dat de situatie in Nepal nog steeds uiterst explosief is, terugkeer naar Nepal 

een nefaste invloed zou hebben op het leven en de verder toekomst van het kind, dat ze bij terugkeer 

zonder inkomen en zonder huis zouden zitten) worden dan ook niet aanvaard als zijnde buitengewone 

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

Daarnaast dient er te worden opgemerkt dat niettegenstaande het feit dat de advocaat een onderscheid 

maakt tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek, verschillende elementen uit de 

ontvankelijkheid overgenomen worden in de gegrondheid (dat verzoeker langdurig in België verblijft, dat 

de veiligheid in Nepal niet gegarandeerd kan worden, dat verzoeker angst heeft om terug te keren naar 

Nepal). Uit deze aanvraag art 9bis kan dus niet worden opgemaakt welke van deze elementen nu bij de 

ontvankelijkheid (lees: buitengewone omstandigheden), dan wel bij de gegrondheid van het verzoek 

horen. Art. 9bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft het over buitengewone omstandigheden om een 

aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen bij de burgemeester van de woonplaats waar hij verblijft in 

België en niet om een verblijfsmachtiging te verkrijgen in het Rijk. Er dient een duidelijk onderscheid te 

worden gemaakt tussen enerzijds buitengewone omstandigheden (en dus de ontvankelijkheid) en 

anderzijds de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te verkrijgen. 

Met andere woorden: de buitengewone omstandigheden mogen niet verward worden met de 

argumenten ten gronde. Er dient te worden vastgesteld dat de advocaat dit onderscheid niet 

respecteert. Indien echter geoordeeld zou worden dat de bovenstaande elementen toch tot de 

gegrondheid horen, kan verwezen worden naar bovenstaande motivaties waar deze elementen reeds 

beoordeeld werden. (…)” 
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Op 12 september 2011 worden aan verzoekers bevelen om het grondgebied te verlaten uitgereikt 

waarvan de – identieke – redengeving luidt: 

 

“Reden van de maatregel: 

• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980). 

° De asielprocedure van verzoekers werd afgesloten op 21.04.2006 met de beslissing ‘niet erkend’ door 

de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. 

° Betrokkenen maakten reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 21.06.2006. Hij hebben echter 

geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijven nog steeds illegaal in het land. (…)” 

 

Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Ineen eerste middel voeren verzoekers aan: “schending van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet 

en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals bepaald in de 

wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoekers d.d. 29.12.2008 op 

basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond is. 

(…) 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekers geenszins als ongegrond 

kon worden beschouwd. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekers aanvraag ongegrond te verklaren niet 

afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

Voorts menen verzoekers dat de aanvraag wel degelijk gegrond dient verklaard te worden. DVZ stelt dat 

de regularisatieaanvraag op basis van punt 2.8.A en 2.8.B van de instructie en / of aangevuld tijdens de 

periode van 15.09.2009 tot 15.12.2009 niet voldoende zijn voor een verblijfsregularisatie. 

Dat een machtiging om langer dan drie maanden in het rijk te verblijven in principe moet worden 

aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats van 

de vreemdelingen. Hierop bestaan drie uitzonderingen: 

• De in een internationaal verdrag, een wet of een K.B. bepaalde afwijkingen 

• Wanneer er buitengewone omstandigheden zijn 

• De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een ID document en lijdt aan een ziekte 

In casu is de 2de uitzondering in huidige casu van toepassing: meer bepaald het begrip "buitengewone 

omstandigheden". 

Dat tijdens de parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat de wijzigende wet van 15.09.2006 is 

geworden, de bevoegde minister zich uitdrukkelijk heeft aangesloten bij de interpretatie in de 

rechtspraak van de raad van state van het begrip "buitengewone omstandigheden". 

Dat de instructie d.d. 19.07.2009 bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de lange duur van de 

asielprocedure en de duurzame lokale verankering in België als buitengewone omstandigheden 

kwalificeert terwijl deze als dusdanig geen beletsel tot tijdelijke terugkeer inhouden en bijgevolg ook niet 

kunnen verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het 

buitenland wordt ingediend. 

Dat op deze wijze het onderscheid wordt opgeheven tussen de buitengewone omstandigheden die het 

onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen en de omstandigheden die 

te maken hebben met de argumenten om ten gronde een verblijfsmachtiging te bekomen. 

Dat de instructie het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden 

bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden 

voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit mag doen. 

Dat enkel de wetgever vreemdelingen kan vrijstellen van de in artikel 9 bis van de vreemdelingenwet 

vastgelegde verplichting om buitengewone omstandigheden aan te tonen. 

Dat door dit in de instructie te doen een aan de wetgever voorbehouden domein werd betreden. Dat de 

instructie in feite een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt en dat ze genomen is met 

schending van de prerogatieven van de parlementsleden. Dat de instructie een schending is van het in 

de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 
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De verwijzing naar de instructie in de bestreden beslissing is onwettelijk aangezien deze vernietigd werd 

bij arrest van de raad van state d.d. 19.12.2009. Omdat dienst vreemdelingenzaken in haar beslissing 

verwijst naar deze vernietigde instructie teneinde de ontvankelijkheid van de aanvraag van verzoekers 

te beoordelen, schendt zij artikel 9 bis van de vreemdelingenwet als ook de beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

De in artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 vervatte uitdrukkelijke motiveringsverplichting, heeft 

tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat zij kan oordelen of het nuttig is zich hiertegen te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. 

Voornoemde artikelen 2 en 3 verplichten de administratieve overheid ertoe, in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze. 

De bestreden beslissing is een schending van de materiële motiveringsverplichting zoals verwoord in 

wet van 29.07.1991 omdat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van de instructie 

van 19.07.2009 die door de raad van state werd vernietigd en met betrekking tot de beoordeling van de 

gegrondheid van de aanvraag van verzoekers enkel artikel 9 bis van de vreemdelingenwet van 

toepassing is. 

Dat dvz aanhaalt dat de arbeidskaart van verzoeker geweigerd werd. 

Dat dit inderdaad correct is , doch dient opgemerkt te worden dat verzoeker niet verantwoordelijk is 

hiervoor. Hij was volledig ter goeder trouw en heeft niets vermoedend gewacht op de toekenning van 

een arbeidskaart. Het is de werkgever die zijn verplichtingen niet is nagekomen waardoor arbeidskaart 

geweigerd werd.  

Dat hij steeds ter goeder trouw heeft gehandeld en nooit gedacht heeft dat zijn arbeidskaart geweigerd 

zou worden , en dit door het feit dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen. 

Indien hij , op voorhand, had geweten dat de werkgever zijn wettelijke verplichtingen niet nakwam en 

zijn arbeidskaart hierdoor geweigerd zou worden , had hij gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om via 

een andere werkgever een aanvraag in te dienen om een arbeidskaart te bekomen. Immers hij had 

hiervoor 3 maanden de tijd. Hij kon dus perfect via andere werkgevers aanvragen indienen. 

Dat hierdoor zijn kans werd ontnomen om een verblijfsrecht te bekomen. 

Niettegenstaande het feit dat dvz zowel verwijst naar de exacte data waarop verzoeker een 

asielaanvraag heeft ingediend én naar feit dat verzoekers bewijzen hebben gevoegd waaruit blijkt dat 

hun kind schoolgaand is , laat dvz na om de link te leggen met punt 2.7 van de vernietigde instructies 

d.d. 19.07.2009. 

Dat de minister of zijn gemachtigde de bevoegdheid heeft om trapsgewijs de criteria toe te passen. Dat 

indien men dat had gedaan dan had men zeker en vast gezien dat verzoekers in aanmerking kwamen 

voor 2.7 van de vernietigde instructies van 19.07.2009. 

Dat bovendien in het vademecum verduidelijkt werd dat: indien u punt 2.8A en 2.8B wenst in te roepen 

bij het vervolledigen van uw aanvraag dient u dit te doen tussen 15.09.2009 en 15.12.2009. Indien u een 

van de punten 1 tot 2.7 wenst in te roeven bij het vervolledigen van uw aanvraag kan u dit eender welk 

tijdstip doen! 

Dat ze dus perfect 2.7 kunnen inroepen om geregulariseerd te worden. Dat in het vademecum ivm 2.7 

het volgende werd verduidelijkt: 

(…) 

Dat hieruit dus volgt dat ze perfect voldoen aan de cumulatieve voorwaarden. 

Dat hij: 

- een schoolgaand kind heeft die sedert 01.09.2009 school loopt 

- Een asielaanvraag heeft ingediend op 31.01.2005 dus voor 1.06.2007 

- Dat zijn asielaanvraag ingediend op 31.01.2005 geduurd heeft tot 21.04.2006 , dus 1 jaar en net geen 

3 maanden 

- Dat zij een ononderbroken verblijf hebben vanaf de datum van indiening van hun asielaanvraag: nl 

sinds 31.01.2005 : ze hebben dus een ononderbroken verblijf van 6 jaar en 8 maanden. 

Annemie Turtelboom, vorig minister van Migratie en Asiel, gaf op 26.03.2009 instructie aan DVZ over de 

regularisatie van vreemdelingen die zich in een prangende humanitaire situatie bevinden. Zij voerde een 

nieuw regularisatiecriterium in voor families met schoolgaande kinderen sinds 2007. Dit criterium werd 

eveneens bevestigd in de instructie van 19.07.2009. 

Verzoekers en hun kind voldoen dan ook aan de voorwaarden: Een ononderbroken verblijf van minstens 

5 jaar 

Verzoekers verblijven sinds 2005 ononderbroken op het Belgische grondgebied. Dit is dus al zeker een 

ononderbroken verblijf van 6 jaar en 8 maanden. 

> Het schoolgaand kind loopt   sinds 01.09.2009 school in België, in kleuter, lager, secundair of hoger 

onderwijs 
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In bijlage worden stukken gevoegd waaruit duidelijk blijkt dat het kind ingeschreven is als regelmatige 

leerling in het kleuteronderwijs. 

Verzoekers en hun kind komen dus in aanmerking om geregulariseerd te worden op basis van 

prangende humanitaire situatie: schoolgaand kind. 

Dat hiermee niet het minste rekening werd gehouden bij de beoordeling. 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden. 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de materiële en formele 

motiveringsplicht flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. De motivering moet 

pertinent en draagkrachtig zijn.  

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft vooreerst de eer te antwoorden dat verzoekende partij derhalve geen enkel 

voordeel kan halen uit deze grief. 

"Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren" (RVV nr. 63.061 

d.d. 14 juni 2011). 

Minstens is een discussie over de ontvankelijkheidfase in casu niet aan de orde, nu de bestreden 

beslissing geenszins een onontvankelijkheidbeslissing betreft. 

Verzoekers' grief is in zoverre onontvankelijk bij gebreke aan belang, minstens is zij niet dienstig. 

"In zoverre verzoeker van oordeel is dat het bestuur de instructie van 19 juli 2009 niet meer kon 

toepassen daar deze instructie vernietigd is ingevolge het arrest van de Raad van State van 11 

december 2009, wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat verzoeker kan worden gevolgd 

waar hij stelt dat de instructie door de Raad van State werd vernietigd in zijn arrest nr. 198.769 van 10 

december 2009. Evenwel werd de instructie van 19 juli 2009 vernietigd omdat de instructie geen ruimte 

meer toelaat voor appreciatie doordat meteen is voldaan aan de voorwaarde van de buitengewone 

omstandigheden zoals voorzien in de vreemdelingenwet, wanneer wordt voldaan aan de in de instructie 

opgenomen criteria en dit terwijl enkel de wetgever de aanvragende vreemdeling kan ontslaan van de 

verplichting aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn. In casu is 

de bestreden beslissing van 14 maart 2011 echter géén beslissing houdende de onontvankelijkheid van 

de regularisatieaanvraag, maar wel een beslissing aangaande de gegrondheid van de regularisatie-

aanvraag. De vraag of voldaan is aan de voorwaarden van de buitengewone omstandigheden en welke 

buitengewone omstandigheden dan wel werden aanvaard, is hier niet aan de orde. Verzoekers 

beschouwingen kunnen dan ook geenszins worden aangenomen. Geenszins kan er sprake zijn van een 

tegenstrijdigheid of 'inconsistentie' tussen motieven die niet eens in de beslissing vermeld staan" (RW 

nr. 65.925 cLd. 31 augustus 2011). 

Verzoekers stellen vervolgens dat de bestreden beslissing onwettig is, nu deze verwijst naar de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

Vervolgens stellen zij, de toepassing van de instructie alsnog suggererend, dat het feit dat zij geen 

arbeidskaart konden voorleggen te wijten is aan de werkgever, omdat deze zijn verplichtingen niet is 

nagekomen. Hen valt niets te verwijten. Tot  slot  menen  verzoekers  in  aanmerking  te  komen  voor 

criterium 2.7 van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. De thans bestreden beslissing heeft dit niet 

onderzocht, zodat de formele motiveringsplicht minstens geschonden werd, aldus verzoekers. 

Wat betreft de rechtmatige toepassing van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, kan volstaan 

worden naar ondertussen vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

"Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat de instructie door de Raad van State werd vernietigd 

in zijn arrest nr. 198.769 van 10 december 2009. De Raad van State oordeelde immers  dat  de  

instructie geen ruimte meer toelaat voor appreciatie doordat meteen is voldaan aan de voorwaarde van 

de buitengewone omstandigheden zoals voorzien in de Vreemdelingenwet, wanneer wordt voldaan aan  
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de in de instructie opgenomen criteria en dit terwijl enkel de wetgever de aanvragende vreemdeling kan 

ontslaan van de verplichting aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden 

voorhanden zijn. Wat betreft de gegrondheid van de aanvraag maakt de verwerende partij inderdaad 

gebruik van de criteria van de instructie. Dit wordt niet betwist door de verwerende partij.  Evenwel  dient  

de  Raad  vast  te  stellen  dat  de gemachtigde van de staatssecretaris bij de beoordeling van de 

gegrondheid van de aanvraag beschikt over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid. Anders dan bij de 

ontvankelijkheid van de aanvraag heeft de wetgever hier geen wettelijke criteria vooropgesteld waaraan 

de aanvraag moet voldoen om gegrond te worden  verklaard.  Een  ruime  discretionaire  bevoegdheid 

betekent echter niet dat de verwerende partij willekeur mag hanteren.  Door binnen  het  kader  van  zijn  

discretionaire bevoegdheid  de  elementen  die  vooropgesteld  waren  in  de vernietigde  instructie  te  

hernemen  als  ware  het  nieuwe criteria voor een beoordeling ten gronde van de regularisatieaanvraag, 

kan aan de verwerende partij geen willekeur worden verweten. Een dergelijke gedragslijn kan immers 

bijdragen tot een eenvormige toepassing van de discretionaire bevoegdheid" (RW nr. 66.162 d.d. 2 

september 2011). 

Verzoekers hebben zich bij hun aanvraag 9bis beroepen op de toepassing van de instructie van 19 juli 

2009 en meerbepaald criterium 2.8B, dat stelt: 

2.8 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 komen. Deze situatie betreft 

de vreemdeling,  die het  centrum  van  zijn  affectieve,  sociale  en economische belangen in België 

heeft gevestigd. 

Het 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: 

B. Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2001 een ononderbroken 

verblijf in België heeft en die een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, 

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

een inkomen equivalent aan het minimumloon. 

Hiertoe : 

Moet het dossier binnen drie maanden na de aanvraag aangevuld worden met een positief advies, 

afgeleverd door de Gewesten betreffende de aangevraagde arbeidskaart B. 

Of 

Moet het dossier aangevuld worden met een arbeidskaart B afgeleverd door de Gewesten, en dit op 

basis van een Attest van Immatriculatie van drie maanden afgeleverd met dit doel. 

Bij zijn onderzoek naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde 

zich niet laten leiden door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen 

samen. Onderstaande feitelijke elementen worden door de minister of zijn gemachtigde in het 

onderzoek weerhouden, naast de eerder genoemde voorwaarden: 

• Sociale banden in België. De schoolloopbaan en inburgering van de kinderen. 

• Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben. 

• Werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of  competenties  afgestemd  op  

het  arbeidsaanbod,  o.m.  inzake knelpuntberoepen,  uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid 

hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien.  

In voorkomend geval, houdt de minister of zijn gedelegeerde rekening met het advies van de lokale 

besturen of een daartoe erkende dienst voor één of het geheel van de genoemde elementen. 

De verblijfsmachtiging toegekend aan de personen bedoeld in punt B, zal slechts voor een jaar worden 

toegekend, en dit onder opschortende voorwaarde van de toekenning van de arbeidskaart B door de 

Gewesten. Een verblijfsmachtiging zal na een jaar slechts worden vernieuwd wanneer op dat ogenblik 

dezelfde voorwaarden voorzien voor de arbeidskaart B vervuld zijn en dat de persoon ook effectief 

gewerkt heeft gedurende het eerste jaar. 

In casu voldeed verzoeker aan de basisvoorwaarden van criterium 2.8B, zodat hem een verblijfs-

machtiging werd toegekend, onder opschortende voorwaarde van de voorlegging van een arbeidskaart, 

zoals voorzien in voormelde instructie. 

Uit een schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25 mei 2011 blijkt dat de aanvraag van verzoekers 

werkgever, 'LA LUMACA', geweigerd werd. 

Verzoeker legde verder geen arbeidskaart voor, zodat de bestreden beslissing terecht oordeelde dat 

niet voldaan werd aan criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Het feit dat de 

weigering van de aanvraag van een arbeidsvergunning, waarvan verzoeker op de hoogte was of diende 

te zijn, niet te wijten was aan verzoeker zelf, maar aan het feit dat de werkgever de sociale regelgeving 

niet heeft nageleefd, doet geen afbreuk aan deze vaststelling. 
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"Het gegeven dat de weigering van de arbeidsvergunning te wijten is aan de werkgever en niet aan 

verzoeker doet aan de laatste voornoemde paragraaf van de instructie geen afbreuk. Het stond 

verzoeker vrij een nieuwe werkgever te zoeken, te meer in dit criterium wordt voorzien: 

"De verblijfsmachtiging toegekend aan de personen bedoeld in punt B, zal slechts voor een jaar worden 

toegekend, en dit onder opschortende voorwaarde van de toekenning van de arbeidskaart B door de 

Gewesten. Een verblijfsmachtiging zal na eenjaar slechts worden vernieuwd wanneer op dat ogenblik 

dezelfde voorwaarden voorzien voor de arbeidskaart B vervuld zijn en dat de persoon ook effectief 

gewerkt heeft gedurende het eerste jaar. 

De minister of zijn gemachtigde gaat na of de betrokkene in aanmerking komt (zoals voorzien in 2.8 A of 

2.8 B), of het dossier volledig is en of het dossier niet kennelijk ongegrond is.  

Wanneer dit het geval is, 

- kan hij oordelen dat het dossier voldoende gemotiveerd is om te oordelen dat de betrokkene duurzaam 

lokaal verankerd is. 

- of legt de minister het dossier voor aan de Commissie voor Advies van Vreemdelingen voor een niet- 

bindend advies. De Commissie voor Advies van Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en 

horen. Indien de minister of zijn gemachtigde nadien van dit advies afwijkt, dient hij dit te motiveren." 

Uit deze bepaling blijkt dat verzoeker ook na een tewerkstelling van een jaar opnieuw moet aantonen 

dat hij een jaar gewerkt heeft en een arbeidsvergunning verkreeg. Verzoeker kan geen arbeids-

vergunning voorleggen zodat hij geacht wordt te weten dat hij geen verdere machtiging zal verkrijgen bij 

gebreke aan het bijbrengen van een nieuw arbeidscontract. Immers wordt gesteld in het criterium dat 

een positief advies betreffende de arbeidskaart B moet voorgelegd worden binnen de drie maanden. 

Verzoeker mag verondersteld worden na te gaan wanneer deze periode is verstreken. Ten overvloede 

toont verzoeker nog steeds niet aan dat, indien hij op de hoogte was gebracht van de weigering, hij een 

andere werkgever had gecontacteerd en een arbeidscontract had kunnen voorleggen. Met zijn betoog 

toont verzoeker niet aan dat de beslissing op kennelijk onredelijke wijze is genomen" (RVV nr. 59.857 

d.d. 15 april 2011). 

In de mate dat verzoeker suggereert dat hij niets vermoedend de  toekenning  van  de  arbeidskaart  B  

afwachtte,  merkt verwerende partij op dat zowel zijn werkgever als hijzelf een beroep hadden kunnen 

instellen tegen de weigeringbeslissing, zodat  kan  verwacht  worden  dat  verzoeker  zich  terdege 

informeert over de voortgang van de procedure en over het feit of al dan niet een positieve beslissing 

genomen werd in het kader van de aanvraag tot arbeidsvergunning van de werkgever, quod non. 

Verzoekers menen te voldoen aan criterium 2.7 van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, dat stelt: 

2. 7 Families met  schoolgaande kinderen met  een  afgesloten  of hangende asielprocedure voor zover 

1) Ze een ononderbroken verblijf van tenminste vijf jaar in België kunnen aantonen en een 

asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 juni 2007, - datum van inwerkingtreding van de nieuwe 

asielprocedure, - waarvan het onderzoek tenminste één jaar heeft genomen bij de asielinstanties,  

namelijk,  de  Dienst  Vreemdelingenzaken,  het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, of in het voorkomend geval, de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.  De 

vereiste periode van vijf jaar ononderbroken verblijf vangt aan op de datum van de eerste asielaanvraag 

in België. 

2) De (een) schoolgaande kind(eren) minstens sedert 1 september 2007 school  liep (en)  in  een  door  

de  één  van  de  Gemeenschappen georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling 

waar ze regelmatig de lessen gevolgd hebben in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en/of hoger 

onderwijs tijdens de duur van de asielprocedure en/of tijdens de periode van verblijf volgend op de 

asielprocedure; 

Verzoekers verwijten vooreerst verwerende partij dit criterium niet te hebben onderzocht. Verwerende 

partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers zich niet beroept hebben op criterium 2.7 en dat tevens 

uit het administratief dossier blijkt dat zij kennelijk niet voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van dit 

criterium (zie infra), zodat verwerende partij bezwaarlijk verweten kan worden niet expliciet te hebben 

geantwoord in de bestreden beslissing op de eventuele toepassing van dit criterium. De verplichting tot 

onderzoek van alle criteria volgt prima facie noch uit de instructie van 19 juli 2009, noch uit het 

begeleidend vademecum. 

Verzoekers leggen een bewijs voor dat zij een schoolgaand kind (°21 december 2006) hebben en dit 

vanaf 1 september 2009. Uit eenvoudige lezing van criterium 2.7 blijkt dat het schoolgaande kind 

minstens sedert 1 september 2007 dient ingeschreven te zijn in een school, quod non. Gelet op het feit 

dat de voorwaarden van criterium 2.7 cumulatief zijn, zoals expliciet verduidelijkt in het vademecum, 

voldoen verzoekers kennelijk niet aan voormeld criterium.” 

 

2.3. De verzoekende partijen voeren de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 
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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 en wordt aan de raadsman van de 

verzoekende partijen gevraagd wat zijn standpunt ter zake is. Hij zet uiteen dat dit arrest hun zienswijze 

bevestigt en dat er geen correcte toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd gemaakt. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 verzoekende partijen hebben een aanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

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 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 voorhan-

den 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 verblijfs-

machtiging dus niet wordt toegekend aan de verzoekende partijen. Artikel 9bis van de vreemdelingen-

wet 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 van 
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9 december 2009 met nr. 198.769 omdat zij “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 voorwaar-

den 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 dit artikel 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 de verzoekende partijen blijkt dat zij de criteria “werk en duurzame lokale veranke-

ring”, “andere prangende humanitaire situaties” en “langdurige asielprocedures” van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aanhaalden. Tevens 

halen zij volgende elementen aan inzake de gegrondheid van hun aanvraag: 

- geboorte van hun kind, 

- lang verblijf in België, 

- goede integratie, 

- werkbereidheid en werkbelofte, 

- langdurige asielprocedure, 

- opgebouwde vrienden- en kennissenkring, 

- nooit een inbreuk tegen de openbare orde gepleegd. 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat “De bestreden beslissing […] een schending [inhoudt] van de 

materiële motiveringsverplichting zoals verwoord in wet van 29.07.1991 omdat in de bestreden 

beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van de instructie van 19.07.2009 die door de raad van state 

werd vernietigd en met betrekking tot de beoordeling van de gegrondheid van de aanvraag van 

verzoekers enkel artikel 9 bis van de vreemdelingenwet van toepassing is.” 

 

In de bestreden beslissing wordt inzake de door de verzoekende partijen aangehaalde criteria van de 

vernietigde instructie het volgende overwogen:  

 

“Op basis van het typeformulier voor de regularisatieaanvraag maken verzoekers duidelijk dat ze menen 

in aanmerking te komen voor criterium 2.8B van de vernietigde instructies. Qua verblijfsduur zouden 

betrokkene hieraan inderdaad voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis diende 

betrokkene -in casu mijnheer B. H.B.- een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke 

overheid, voor te leggen. In een door ons verzonden schrijven aan betrokkene d.d. 15.09.2010 staat 

uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een 

arbeidskaart B. Uit een schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25.05.2011 blijkt dat de aanvraag voor het 

bekomen van een arbeidskaart B geweigerd werd. In het begeleidend schrijven van 19.12.2008 maakt 

de advocaat van verzoekers verder duidelijk dat ze sinds januari 2005 in België aankwamen. Hoewel ze 

ondertussen meer dan 5 jaar in België wonen, dient opgemerkt te worden dat verzoekers zich niet 

kunnen beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009 aangezien de duur 

van hun verblijf op 15.12.2009 te kort was om hierop aanspraak te kunnen maken. De periode van 5 

jaar wordt namelijk in tegengestelde richting berekend vanaf 15 december 2009. 

Hoe goed hun duurzame lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkenen staven dit door 

loonfiches, een arbeidskaart C en een arbeidsovereenkomst van/voor verzoeker, een studentenkaart bij 

het CVO voor verzoekster, een attest waaruit blijkt dat hun zoon naar school gaat en 

getuigenverklaringen), doet dit niets af aan de vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op basis van punten 2.8A of 2.8B van de instructies van 19.07.2009. Hun duurzame 

lokale verankering kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

Regularisatie op grond van een langdurig verblijf waarbij de asiel- en regularisatieprocedures 

samengesteld worden, is evenmin mogelijk (dit is criterium 1.2 van de vernietigde instructies). 

Verzoekers dienden een asielaanvraag in op 31.01.2005, die werd afgesloten op 21.04.2006 met de 
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beslissing ‘niet erkend’ door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, hen ter kennis gebracht op 

24.05.2006. Vervolgens dienden betrokkenen een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van 

State, dat werd afgesloten op 30.10.2007. De procedure bij de Raad van State was dus niet hangende 

op 18.03.2008. In totaal duurde de asielprocedure van betrokkenen 2 jaar en 9 maanden (procedure bij 

de Raad van State inbegrepen) en dus niet de vooropgestelde 4 of 5 jaar die noodzakelijk zijn om in 

aanmerking te komen voor regularisatie op basis van een lange asielprocedure. Er was een aanvraag 

tot regularisatie hangende op 18.03.2008. Deze aanvraag werd afgesloten op 29.10.2008. Nog steeds 

voldoen betrokkenen niet aan de opgestelde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor 

regularisatie op basis van een langdurige asielprocedure aangezien de samengetelde duur van de 

asielprocedure, de procedure bij de Raad van State en de regularisatieaanvraag die hangende was op 

31.03.2008 in totaal 3 jaar en 9 maanden hebben geduurd. Op 21.06.2006 werd hen een bevel 

afgeleverd om het grondgebied te verlaten. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan dit 

bevel en verblijven sindsdien illegaal in België.” 

 

Hieruit blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf hoofdzakelijk ongegrond wordt verklaard omdat 

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

van het voorleggen van een arbeidskaart B en er is niet voldaan aan de voorwaarde van een ononder-

broken verblijf sedert een bepaalde termijn en evenmin is er voldaan aan de in de voornoemde instructie 

voorziene criteria 1.2. betreffende de duur van de gevolgde asielprocedures. Deze voorwaarden worden 

als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatie-

mogelijkheid meer beschikt wat dus in strijd is met diens discretionaire bevoegdheid. Artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet bevat geen voorwaarde inzake een ononderbroken verblijfsduur sedert een bepaalde 

datum, noch een voorwaarde inzake het voorleggen van een arbeidscontract noch een voorwaarde 

betreffende de berekening van de duur van de asielprocedures die men doorlopen heeft, zodat in casu 

voorwaarden werden toegevoegd aan de wet (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, 

nr. 216.651). 

 

De schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan in de hierboven weergegeven mate worden 

aangenomen. 

 

2.3.2. De bestreden beslissing bevat echter nog andere motieven. Er dient bijgevolg te worden 

nagegaan of deze andere motieven kunnen volstaan om de aanvraag ongegrond te verklaren. 

 

Zoals reeds gesteld haalden de verzoekende partijen in hun aanvraag ook volgende elementen aan 

inzake de gegrondheid: 

- geboorte van hun kind, 

- lang verblijf in België, 

- goede integratie, 

- werkbereidheid en werkbelofte, 

- langdurige asielprocedure, 

- opgebouwde vrienden- en kennissenkring, 

- nooit een inbreuk tegen de openbare orde gepleegd. 

 

In de bestreden beslissing wordt hierop als volgt geantwoord: 

 

“Hoe goed hun duurzame lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkenen staven dit door 

loonfiches, een arbeidskaart C en een arbeidsovereenkomst van/voor verzoeker, een studentenkaart bij 

het CVO voor verzoekster, een attest waaruit blijkt dat hun zoon naar school gaat en 

getuigenverklaringen), doet dit niets af aan de vooropgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op basis van punten 2.8A of 2.8B van de instructies van 19.07.2009. Hun duurzame 

lokale verankering kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.” 

 

en: 

 

“Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen zich in België steeds goed gedragen en nooit 

enige inbreuk tegen de openbare orde of veiligheid pleegden, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving.” 

 

Op het element van hun integratie, van de bereidheid tot tewerkstelling en het beschikken over een 

werkbelofte, de opgebouwde vrienden- en kennissenkring en het schoolgaan van hun kind wordt echter 
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enkel geantwoord door een verwijzing naar de voorschriften van de vernietigde instructie, namelijk dat 

de verzoekende partijen niet voldoen aan de voorwaarden hiervan, zodat deze elementen niet verder in 

aanmerking worden genomen en niet worden onderzocht in het licht van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Dit houdt een schending in van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is in de opgegeven mate gegrond. De overige onderdelen moeten niet worden 

onderzocht. 

 

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

eerste bestreden beslissing dat de bevelen om het grondgebied te verlaten die aan de verzoekende 

partijen werden gegeven, gesteund zijn op deze beslissing. Nu de Raad een middel gegrond acht 

gericht tegen deze beslissing en overgaat tot de vernietiging ervan, is de rechtsgrond van de bevelen 

verdwenen. Gelet op een goede rechtsbedeling en het rechtszekerheidsbeginsel dienen bijgevolg ook 

deze bevelen uit het rechtsverkeer te verdwijnen. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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 van 8 augustus 

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 de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig april tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. BEELEN 

 


