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 nr. 81 089 van 14 mei 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 Algerijnse nationaliteit te zijn, op 28 december 2010 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 november 2010 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

verworpen en van het bevel om het grondgebied te verlaten, beide beslissingen aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 29 november 2010. 

 

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 beschikking van de eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 3 

januari 2011 waarbij de zaak wordt toegewezen aan de IIe kamer. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. KEMPINAIRE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, wordt op 17 augustus 2002 aangetroffen in 

België. 

 

Op 17 augustus 2002 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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Op 7 november 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 13 november en 14 

december 2009 dient verzoeker een aanvulling in. 

 

Op 10 november 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij deze aanvraag verworpen wordt. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“(…) 

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 beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Betrokkene 

voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op deze basis. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die voorafgaand 

aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; én die voor 

18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die voor die 

datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen”. 

Niettegenstaande dat betrokkene eventueel sinds 5 jaar ononderbroken in België zou verblijven, slaagt 

hij er niet in aan te tonen dat hij vóór 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België 

heeft gehad of, vóór die datum, een geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België een wettig 

verblijf te bekomen, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van terug te 

vinden. Betrokkene legt een brief van advocaat meester A-S. R. d.d. 12.11.2009 voor waaruit zou 

moeten blijken dat betrokkene reeds verschillende malen meester R. zou hebben gecontacteerd. 

Echter, uit het bijhorende inschrijvingsformulier blijkt dat bepaalde cruciale gegevens van de persoon die 

juridische hulp vroeg aan meester R. niet overeenstemmen met de persoonsgegevens van betrokkene. 

Op het formulier staat immers vermeld dat de persoon die juridische hulp vroeg van het vrouwelijk 

geslacht is, geboren is op 27.09.1952 en de Belgische nationaliteit heeft. Uit de huidige aanvraag alsook 

het voorgelegde paspoort blijkt dat betrokkene van het mannelijk geslacht is, geboren is op 04.01.1974 

en drager is van de Algerijnse nationaliteit. Gezien bepaalde persoonsgegevens niet corresponderen 

met de gegevens van betrokkene, kunnen de brief en het bijhorende inschrijvingsblad van meester R. 

niet weerhouden worden al bewijs dat betrokkene voor 18 maart 2008 een geloofwaardige poging heeft 

ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig 

beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale 

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene beweert Frans te spreken en legt 

getuigenverklaringen voor), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot 

de instructies van 19 juli 2009. De elementen met betrekking tot zijn lokale verankering kunnen bijgevolg 

niet in betrokkene zijn voordeel weerhouden worden. 

Betrokkene haalt aan dat hij een relatie onderhoudt met mevrouw M.D.F. (RR: 56.04.16.096-46), van 

Belgische nationaliteit. Om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een 

duurzame relatie dient betrokkene echter de geëigende procedure te volgen en te voldoen aan de 

basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 omtrent de criteria van 

de duurzame en stabiele relatie. 

Betrokkene toont niet aan dat hij reeds de nodige stappen heeft ondernomen om zich in regel te stellen 

met deze procedure. Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor een verblijfsregularisatie op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. 

Ten slotte, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit geen gevaar levert voor de 

openbare orde of nationale veiligheid, 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.(…).” 

Deze beslissing wordt op 29 november 2010 aan verzoeker ter kennis gebracht en dezelfde dag wordt 

hem bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota voert de verwerende partij een exceptie aan van onontvankelijkheid wat de tweede 

bestreden beslissing betreft omdat het gaat over een herhaald bevel. 

 

In de memorie van wederantwoord verwijst verzoeker naar een advies van het openbaar ministerie dat 

hij bij zijn memorie voegt, en waaruit volgens verzoeker blijkt dat een nieuwe beslissing de voorgaande 

vervangt. Verzoeker gaat er dan ook van uit dat hem een nieuw bevel werd gegeven om het 

grondgebied te verlaten. 

 

2.2. Het door de verwerende partij aangehaalde bevel om het grondgebied te verlaten dateert van 17 

augustus 2002. Het huidige bevel dateert van 29 november 2010, dit is van meer dan acht jaar later. De 

mogelijkheid bestaat dat verzoeker gedurende deze periode op een bepaald ogenblik gevolg gegeven 

heeft aan het bevel en het Schengengrondgebied heeft verlaten. Uit de stukken van het dossier kan niet 

worden afgeleid dat verzoeker ononderbroken binnen het Schengengrondgebied heeft verbleven van 17 

augustus 2002 tot 29 november 2010, zodat in casu wordt aangenomen dat het bevel van 29 november 

2010 geen herhaald bevel is en het beroep ertegen ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 9 bis Vreemdelingenwet van 15.12.1980 en artikel 8 EVRM 

Doordat verweerster oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 bis 

van de wet van 15 december 1980 (hierna vreemdelingenwet) ontvankelijk, doch ongegrond is. 

Terwijl verzoeker overeenkomstig artikel 9 bis Vreemdelingenwet wel degelijk geregulariseerd kon (en 

kan) worden 

Zodat de aangevochten beslissing het genoemde artikel schendt en derhalve dient te worden nietig 

verklaard. 

Toelichting 

Verzoeker is op 15.03.2002 aangekomen op het grondgebied van het Rijk. Verzoeker was toen in het 

bezit van een toeristenvisum. 

Sedert zijn aankomst op het grondgebied van het Rijk heeft verzoeker dit nimmer verlaten. 

Het centrum van zijn belangen situeert zich derhalve alhier. 

Sedert 31.10.2008 onderhoudt verzoeker een stabiele en duurzame relatie met mevrouw M.D.F., van 

Belgische nationaliteit. 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

(…) 

Artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

(…) 

Verzoeker ontkent niet dat als algemene regel geldt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

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

In buitengewone omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet afhalen van de machtiging 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan 

de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet mogen 

niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging aan te vragen 

De toepassing van artikel 9 bis 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 minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 
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In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf ontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij 

geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in zijn land van herkomst heeft ingediend, werden 

aanvaard of bewezen. 

De aanvraag van verzoeker werd evenwel afgewezen als zijnde ongegrond. 

De criteria voor regularisatie zijn niet bepaald in de wet. Het is derhalve de Minister en de Dienst 

Vreemdelingenzaken die daar over oordelen. 

Verzoeker erkent dat in het algemeen men kan zeggen dat regularisatie alleen moet worden toegestaan 

als daar ernstige humanitaire redenen voor zijn. 

De belangrijkste criteria voor regularisatie staan in de instructie van 19.07.2009 aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). 

Daarnaast zijn er nog enkele andere situaties die ook in aanmerking kunnen komen volgens de praktijk 

van de DVZ. 

Een aanvraag kan dan ook zinvol zijn in één van de navolgende gevallen: 

• lange asielprocedure en volgende procedures 

• familie met een schoolgaand kind sinds 2007 

• bijzondere banden met België en prangende humanitaire situatie 

• duurzame lokale verankering 

• lange gezinsherenigingsprocedure 

• onverwijderbaarheid 

• staatlozen 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond verklaard. 

Verweerder geeft in de bestreden beslissing hieromtrent het motief op dat verzoeker zich niet zou 

kunnen beroepen op criterium 2.8A van de instructie van 19.07.2009. 

Wat specifiek het criterium 2.8A betreft, is het zo dat verzoeker met een geldig toeristenvisum naar 

België is gekomen. 

Sedert zijn aankomst op het grondgebied van het Rijk heeft verzoeker dit nimmer verlaten. 

Bij beslissing dd. 22.12.2006 werd Meester A-S. R. aangesteld in het kader van de juridische bijstand. 

Verzoeker had immers de bijstand van een raadsman 

gevraagd teneinde zijn illegale verblijfstoestand geregulariseerd te zien. 

Bij deze raadsman werden een aantal consultaties gehouden, Mter. R. sloot haar dossier af daar 

besloten werd op dat ogenblik — geen regularisatie dossier in te dienen doch stappen te nemen om een 

huwelijk af te sluiten ( tussen verzoeker en zijn toenmalige vriendin). 

Verzoeker verwijst dienaangaande naar het stuk 3 zoals hij dit op heden in de debatten wenst te 

brengen. Uit dit aanvullend stuk blijkt duidelijk dat meester R. wel degelijk is opgetreden als raadsman 

van verzoeker doch dat de initiële fiche in het kader van de juridische bijstand een mengeling maakte 

van de naam van verzoeker en de verdere persoonsgegevens van de toenmalige vriendin van 

verzoeker, zijnde mevrouw F. D. 

Het eindrapport van meester R. spreekt wel degelijk op naam van verzoeker en ging vergezeld van een 

nota van meester R. waarbij expliciet de vergissing van de gegevens werd gemeld. 

Het moge derhalve duidelijk zijn dat verzoeker voor 18 maart 2008 wel degelijk geloofwaardige 

pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te houden. 

Verzoeker verwijst dienaangaande expliciet naar de consultaties welke hij dienaangaande had met zijn 

toenmalige raadsman Meester R., en welke door laatstgenoemde opgenomen zijn in haar 

afsluitingsrapport naar de juridische bijstand toe. De materie uit het rapport ( cfr aanstelling Bureau ) 

betreft duidelijk vreemdelingenrecht zodat niet kan gesteld worden dat meester R. werd aangesteld 

teneinde aan andere juridische problemen een oplossing te bieden. 

Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden voelt verzoeker zich dan op heden ook terecht 

benadeeld ten opzichte van andere vreemdelingen die destijds wel een regularisatieprocedure 

opstartten, hoewel deze geen enkel slaagkans had. 

Dit kan toch de bedoeling van verweerster niet geweest zijn. 

Verzoeker meent dan ook terecht dat, gelet op zijn gedragingen en eerlijkheid in het verleden, hij in 

aanmerking komt voor toepassing van artikel 2.8A van de instructie van 19.07.2009. 

Uit de stukken zoals deze voorliggen blijkt immers klaar en duidelijk dat het wel degelijk verzoeker was 

die om juridische bijstand en hulp vroeg en hierbij meester R. als raadsman werd toegewezen. 

Zijn volledige handelen dient te worden aanzien als een geloofwaardige poging om alhier wettig verblijf 

te houden. 

Verzoeker verwijst naar de regularisatie instructie welke inderdaad werd vernietigd, doch waaromtrent 

Staatssecretaris WATHELET op 11.12.2009 stelde dat de criteria van de instructie ten gronde blijven 

gelden en zullen worden toegepast. 
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Zelfs als zou nu door verzoeker geen de toepassing van criteria 2.8A kunnen worden ingeroepen — 

quod non — dan moge duidelijk zijn dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf tevens het 

element van lang verblijf in België aanhaalt. 

Met andere woorden verzoeker beroept zich tevens op artikel 8 EVRM. 

Artikel 8 EVRM bepaalt in zijn eerste lid dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven , 

zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. 

Lid 2 van voornoemd artikel 8 stelt bovendien dat slechts een schending wordt toegestaan voor zover is 

voldaan aan de legaliteits-, legitimiteits- en de proportionaliteitsvoorwaarden. 

Ter zake dient de DVZ een afweging te maken tussen het algemeen belang en het belang van de 

vreemdeling ( RvSt, 2 oktober 2000, nr. 89.967 ) om aan de legaliteitstoets te voldoen. 

In Casu werd enkel op een standaardwijze de door verzoeker aangehaalde argumenten herhaald, doch 

werd niet naar het belang van de vreemdeling in casu gekeken. 

Men kan dan ook de gedane afweging niet als een ernstige en geloofwaardige afweging beschouwen. 

De reden (legitimiteitstoets) moet ingegeven zijn vanuit het belang van nationale veiligheid, openbare 

orde, economisch welzijn , voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Er dient met andere woorden een belangenafweging plaats te vinden tussen het recht op een privé 

leven en het wettig nagestreefd doel ( RvSt. 30 oktober 2002, nr. 112.059, JLMB2003). 

Deze belangenafweging is ook niet terug te vinden in de beslissing gezien een loutere formele 

motivering met standaardzinnen niet kan worden weerhouden, wat in casu het enige is dat verweerster 

heeft gedaan. 

De schending moet ook in verhouding staan met het nagestreefde doel (noodzakelijkheidstoets — RvSt 

25september1996, nr. 61.972,RDE 1996). 

Om dit te beoordelen zijn er vier criteria: 

- de zwaarwichtigheid en geweldadigheid van de feiten (EHRM 10 juli 2003, Benhebbat/ Frankrijk, §33) 

- de banden met het gastland (EHRM 26 september 1997, Hehemit / Frankrijk, §36) 

- de banden met het moederland (EHRM 6 november 2001, Brahim Kaya t/ Nederland) 

- intensiteit van het geleefde en sociale gezinsleven (EHRM 5 juli 2005 , Uner t/Nederland, nr, 

46410/99). 

In casu dient te worden gesteld dat verzoeker geen gewelddadige feiten heeft gepleegd. 

de banden met het moederland hic et nunc uiterst summier, om niet te zeggen nihil zijn. 

Het leven alhier en de banden met België zijn daarentegen bijzonder groot gezien de integratie, de 

werkwilligheid en de vrienden kennissenkring in België, 

Men mag hierbij zeer zeker niet uit het oog verliezen dat verzoeker reeds sedert 3110.2008 een 

duurzame en stabiele relatie onderhoudt met mevrouw M.D.F. , met wie hij een feitelijk gezin vormt aan 

het adres te (…). 

Artikel 40 bis § 1 Vreemdelingenwet bepaalt wie als een familielid van een burger van de unie kan 

worden aanzien om dan in zijn § 3 tot het besluit te komen dat deze personen het recht hebben zich bij 

de burger van de Unie te voegen voor zover de in artikel 41 eerste dan wel tweede lid bedoelde 

voorwaarden vervuld zijn. 

In casu staat het onomstreden vast dat verzoeker sedert 31.10.2008 een relatie onderhoudt met zijn 

huidige partner, mevrouw M.D.F.— Belgische onderdane - en er tussen hen sprake is van een 

gezinscel. 

En dergelijke gezinscel hebben in het land van herkomst in voor verzoeker niet mogelijk. 

Van mevrouw D.F. kan immers niet verwacht worden dat zij zich zou gaan vestigen in Algerije. 

Verzoeker meent dan ook dat hij zich terecht kon en kan beroepen op artikel 8 EVRM zodat het middel 

komt dan ook als gegrond naar voor.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij dat het bijkomend stuk waaruit moet blijken dat de 

consultaties bij meester R. wel degelijk hebben plaatsgevonden in zijn dossier, niet werd voorgelegd 

aan het bestuur en dat verzoeker niet dienstig stukken kan toevoegen aan zijn verzoekschrift die hij niet 

heeft overgemaakt aan het bestuur. Aan de gemachtigde van de staatssecretaris kan niet worden 

verweten geen rekening te hebben gehouden met eventuele stukken die hem nooit ter kennis zijn 

gebracht en die pas voor het eerst aan het verzoekschrift tot nietigverklaring werden toegevoegd. De 

verwerende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad van State en van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen om te staven dat, voor het beoordelen van de wettelijkheid van een 

bestuursbeslissing, men zich dient te plaatsen op het ogenblik van het nemen van die beslissing 

rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens. 

 

De verwerende partij verwijst vervolgens naar het vademecum bij de instructies waarin wordt 

verduidelijkt aan welke voorwaarden een aanvrager dient te voldoen die zich op het criterium 2.8A 
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beroept. De verwerende partij meent dat in de bestreden beslissing terecht wordt vastgesteld dat de 

aanstelling van 22 december 2006 door het bureau voor juridische bijstand te Doornik niet kan worden 

aanvaard als bewijs van een geloofwaardige poging om in België een wettig verblijf te verkrijgen, gelet 

op het feit dat bepaalde persoonsgegevens niet corresponderen met de gegevens van verzoeker. De 

gemachtigde heeft zulks terecht beslist op grond van de gegevens waarvan hij kennis had op het 

ogenblik van het nemen van de beslissing. 

 

De gemachtigde beschikt dienaangaande over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid in het kader 

waarvan deze vermag te beslissen de door verzoeker aangebrachte elementen al dan niet te 

aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. 

 

Waar verzoeker stelt dat hij in zijn aanvraag het element “lang verblijf” aanhaalt en zich met andere 

woorden heeft beroepen op artikel 8 van het Europees Verdrag ter 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: EVRM), merkt de verwerende partij vooreerst op dat verzoeker zich in zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf enkel gesteund heeft op zijn duurzame relatie en op het criterium 

2.8A van de vernietigde instructie. Het is de verwerende partij niet duidelijk met welk element van de 

aanvraag geen rekening zou zijn gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij stelt vervolgens dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt ingegaan op elk 

specifiek element dat verzoeker heeft aangehaald in zijn aanvraag, zodat verzoeker niet redelijk kan 

voorhouden dat de motieven van de bestreden beslissing standaardzinnen zijn. De verwerende partij 

voegt hieraan toe dat verzoeker evenmin kan worden gevolgd waar hij van mening is dat artikel 8 van 

het EVRM zou vereisen dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid tot 

een onderzoek van de eventuele schending van artikel 8 van het EVRM is overgegaan. Het volstaat dat 

de overheid dit impliciet heeft gedaan, artikel 8 van het EVRM omvat geen dergelijke motiveringsplicht. 

In tegenstelling tot wat verzoeker poogt voor te houden in zijn verzoekschrift, heeft hij zich in zijn 

aanvraag niet gesteund op artikel 8 van het EVRM.  

 

De verwerende partij merkt op dat een schending van artikel 8 van het EVRM hoe dan ook niet kan 

worden aangenomen. Verzoeker toont niet aan op welke wijze de bestreden beslissing een verboden 

inmenging zou vormen op zijn recht op een privé- en gezinsleven. Los van de vraag of verzoeker 

aantoont een feitelijk gezin te vormen met een Belg, toont verzoeker niet aan dat het zeer moeilijk is om 

een gezinsleven te hebben in het land van herkomst. De verwerende partij wijst erop dat een mogelijke 

toepassing van artikel 8 van het EVRM de betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de 

vereiste documenten om het Rijk binnen te komen en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet 

in het bezit is van die documenten, niet strijdig is met dit verdragsartikel. De bestreden beslissing heeft 

enkel tot gevolg dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren 

nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige 

binnenkomst in het Rijk. Er werd reeds geoordeeld dat het recht op verblijf ondergeschikt is aan het 

recht op toegang tot het grondgebied. De staatssecretaris kan oordelen dat het belang van de staat 

voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft. Artikel 8.2 van het EVRM vermeldt 

uitdrukkelijk dat een inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het in 

artikel 8.1. vermelde recht is toegestaan wanneer deze nodig is ter vrijwaring van de nationale veiligheid 

en de openbare orde, voor het economische welzijn van het land, voor de vrijwaring van de orde, de 

preventie van strafrechtelijke inbreuken, de bescherming van de gezondheid en de moraal of voor de 

verdediging van de rechten en vrijheden van derden. De verwerende partij wijst erop dat het illegaal 

verblijf in het Rijk onmiskenbaar een strafrechtelijke inbreuk is. Artikel 8 van het EVRM staat een 

rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet niet in de weg. Verzoeker laat na aan te tonen op 

welke wijze de correcte toepassing van de vreemdelingenwet een niet-toegelaten inmenging in zijn 

privé- en gezinsleven zou uitmaken. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, maar verzoeker dient wel te voldoen aan de 

binnenkomst- en verblijfsvereisten. Er is geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

 

 

 

 

3.3. In de repliekmemorie herhaalt verzoeker het middel zoals uiteengezet in zijn verzoekschrift en geeft 

nog bijkomende uitleg over zijn relatie met een Belgische onderdaan. 
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3.4. Verzoeker voert in het eerste middel onder meer de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

3.4.1. Ter terechtzitting wordt er gewezen op de arresten nummer 215.571 en 216.651, uitgesproken op 

5 oktober 2011 en op 1 december 2011 door de Raad van State en op de inhoud ervan. De advocaat 

van verzoeker heeft geen opmerkingen. 

 

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: 

 

“§1. 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 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 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”. 
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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 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. 

 

Verzoeker voert in het middel aan dat, zelfs al zou hij de toepassing van het criterium 2.8A van de 

instructie niet kunnen inroepen, het duidelijk moge zijn dat hij in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

tevens het element van lang verblijf in België aanhaalt. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker in zijn aanvraag van 7 november 2009 volgende 

elementen aanhaalde inzake de gegrondheid van zijn aanvraag: 

 

- verzoeker voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 en van de 

omzendbrief van 30 september 1997 inzake zijn relatie met een Belgische onderdaan, met wie hij een 

hecht koppel vormt sinds begin november 2008; 

- verzoeker voldoet aan de voorwaarde van het criterium 2.8A van de instructie van 19 juli 2009 omdat 

hij reeds sinds 2002 in België is: verzoeker voegt een getuigenverklaring bij, stukken die zijn verblijf 

sinds 2004-2005 betreffen, bewijs van medische kosten van in 2003, een doktersvoorschrift van 29 april 

2005 en een bewijs van aanvraag hulp bij het OCMW van 7 juni 2006; 

- verzoeker spreekt zeer goed Frans. 

 

In de bestreden beslissing wordt omtrent de door verzoeker aangehaalde criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 het volgende overwogen: 

 

“Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

Betrokkene voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking 

te komen voor regularisatie op deze basis. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die 

voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

én die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad […] of, die 

voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te 

bekomen”. Niettegenstaande dat betrokkene eventueel sinds 5 jaar ononderbroken in België zou 

verblijven, slaagt hij er niet in aan te tonen dat hij vóór 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig 

verblijf in België heeft gehad of, vóór die datum, een geloofwaardige poging heeft ondernomen om in 

België een wettig verblijf te bekomen, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene 

aanwijzingen van terug te vinden. Betrokkene legt een brief van advocaat meester A-S. R. d.d. 

12.11.2009 voor waaruit zou moeten blijken dat betrokkene reeds verschillende malen meester R. zou 

hebben gecontacteerd. Echter, uit het bijhorende inschrijvingsformulier blijkt dat bepaalde cruciale 

gegevens van de persoon die juridische hulp vroeg aan meester R. niet overeenstemmen met de 

persoonsgegevens van betrokkene. Op het formulier staat immers vermeld dat de persoon die juridische 

hulp vroeg van het vrouwelijk geslacht is, geboren is op 27.09.1952 en de Belgische nationaliteit heeft. 

Uit de huidige aanvraag alsook het voorgelegde paspoort blijkt dat betrokkene van het mannelijk 

geslacht is, geboren is op 04.01.1974 en drager is van de Algerijnse nationaliteit. Gezien bepaalde 

persoonsgegevens niet corresponderen met de gegevens van betrokkene, kunnen de brief en het 

bijhorende inschrijvingsblad van meester R. niet weerhouden worden al bewijs dat betrokkene voor 18 

maart 2008 een geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19 juli 2009.” 

 

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

niet is voldaan aan de voorwaarde uit de vernietigde instructie van 19 juli 2009 aangaande het 

ondernemen voor 18 maart 2008 van een geloofwaardige poging om een wettig verblijf te bekomen. 

Deze voorwaarde wordt als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris over 

geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt wat dus in strijd is met de discretionaire 

bevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat geen 

voorwaarde inzake het ondernemen van een wettige poging om een verblijf te verkrijgen voor 18 maart 
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2008, zodat in casu een voorwaarde werd 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 dit opzicht worden aangenomen. 

 

3.4.2. 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. 

 

Deze motieven luiden als volgt: 

 

“De advocaat van betrokkene verwijst ook naar betrokkenes lokale verankering. Hoe goed deze lokale 

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene beweert Frans te spreken en legt 

getuigenverklaringen voor), dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot 

de instructies van 19 juli 2009. De elementen met betrekking tot zijn lokale verankering kunnen bijgevolg 

niet in betrokkene zijn voordeel weerhouden worden.” 

 

en 

 

“Betrokkene haalt aan dat hij een relatie onderhoudt met mevrouw M.D.F. (RR: 56.04.16.096-46), van 

Belgische nationaliteit. Om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een 

duurzame relatie dient betrokkene echter de geëigende procedure te volgen en te voldoen aan de 

basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 omtrent de criteria van 

de duurzame en stabiele relatie. 

Betrokkene toont niet aan dat hij reeds de nodige stappen heeft ondernomen om zich in regel te stellen 

met deze procedure. Bijgevolg kan dit element geen grond vormen voor een verblijfsregularisatie op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. 

Ten slotte, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit geen gevaar levert voor de 

openbare orde of nationale veiligheid, 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.” 

 

Hieruit blijkt dat in de bestreden beslissing wel degelijk wordt geantwoord op het door verzoeker 

aangehaalde element dat hij een relatie heeft met een Belgische dame en dat hij nooit een gevaar heeft 

opgeleverd voor de openbare orde. Verzoeker toont niet aan dat deze motieven kennelijk onredelijk zijn 

of steunen op een foutieve feitenvinding. 

 

Op het element van verzoekers lokale verankering wordt echter enkel geantwoord door een verwijzing 

naar de voorschriften van de vernietigde instructie, namelijk dat verzoeker niet voldoet 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. 

 

Dit onderdeel van het eerste middel is in de opgegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het eerste middel en van de 

overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht 

(RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

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

eerste bestreden beslissing dat het bevel dat aan verzoeker 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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

Enig artikel 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 

november 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen, wordt verworpen, en het bevel om het grondgebied te verlaten van 29 

november 2010, worden vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


