
  

 

RvV  X - Pagina 1 van 9 

 
 

 nr. 81 447 van 21 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 25 mei 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 april 2011 waarbij de aanvragen om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond worden 

verklaard. 

 

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 10 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MEULEMANS, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Indiase nationaliteit te zijn en geboren te zijn op X.  

 

De verzoekende partij diende een op 23 december 2008 gedateerde en een op 21 januari 2010 

gedateerde aanvraag om machtiging tot verblijf in 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) met actualisatie op 27 oktober 2009. 

 



  

 

RvV  X - Pagina 2 van 9 

Op 18 april 2011, met kennisgeving op 30 april 2011, verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid de aanvraag van de verzoekende partij ontvankelijk, doch ongegrond. Dit is 

de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvragen om machtiging tot verblijf die op datum van 23.12.2008 en op 

datum van 21.01.2010 werden ingediend en op 27.10.2009, 17.09.2010, 25.02.2010 en op 16.12.2010 

werden geactualiseerd door: 

S., S. (…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: India 

geboren te Dhir Pur Dayalpur op (...) 

adres: (...) 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

Redenen: 

Op basis van informatie terug te vinden in het administratieve dossier van betrokkene hebben wij 

moeten vaststellen dat Dhr. S., S. (...) reeds meermaals in aanraking kwam met de ordediensten en al 

verschillende malen werd veroordeeld. 

Zo werd hij op 28.05.2010 door de Correctionele Rechtbank te Hasselt veroordeeld tot een gevangenis-

straf van vijf maanden met uitstel van drie jaren en tot een geldboete van 50,00 euro (x 5,5 = 275,00 

euro) met uitstel van drie jaren omwille van: “valsheid in geschriften: gebruikmaking.” 

Tevens werd hij op 01.12.2010 veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van één jaar en tot een 

geldboete van zevenmaal vijfduizend euro hetzij vijfendertigduizend euro vermeerderd met 45 

opdeciemen en alzo gebracht op honderdtweeënnegentigduizend vijfhonderd euro of een vervangende 

gevangenisstraf van drie maanden en tot een ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31, eerste lid 

Sw voor een termijn van vijf jaar en tot een verbeurdverklaring van het woonhuis omwille van volgende 

feiten: 

“Rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie 

van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire 

sociale toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel 

ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het Strafwetboek bedoelde 

ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in omstandigheden die in 

strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de hierna volgende betrokken personen, in feite 

geen andere echte en aanvaardbare keuze hadden dan zich te laten misbruiken.” 

Het feit dat betrokkene niet eenmalig, doch meerdere keren werd veroordeeld, dat de veroordelingen 

bovendien dateren van 28.05.2010 en van 01.12.2010 en dat uitgerekend de jongste veroordeling de 

zwaarste feiten betreft, duidt redelijkerwijs op een aanhoudende criminele ingesteldheid, die derhalve 

een actueel gevaar voor de samenleving inhoudt. 

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 haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van punt 2.8A van de vernietigde 

instructies. 

Hoewel verzoeker zijn ononderbroken verblijf van vijf jaar met de nodige bewijzen kan staven, hij voor 

18 maart 2008 een geloofwaardige poging heeft ondernomen om een legaal verblijf te bekomen en 

voldoende bewijzen van lokale verankering kan voorleggen (betrokkene is in oktober 2001 in België 

aangekomen; hij zou geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving; hij zou zich met zijn eigen middelen 

tot op heden weten handhaven hebben; betrokkene spreekt en verstaat de Nederlandse taal, wat wordt 

gestaafd met een aanwezigheidsattest dd. 10.12.2010 ; hij voegt huurovereenkomsten aan het dossier 

toe en legt getuigenverklaringen voor), kan betrokkene niet in aanmerking komen voor regularisatie van 

zijn verblijf wegens feiten van Openbare orde. De instructie vermeldt immers duidelijk dat: “... deze 

instructie niet van toepassing is op personen die een actueel gevaar vormen voor de Openbare orde of 

de nationale veiligheid...  

Gelet op bovenstaande ernstige feiten van openbare orde valt betrokkene onder laatstgenoemde 

uitsluiting. 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 
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19.10.2001, werd afgesloten op 11.12.2001 met een beslissing Oude asielprocedure — niet ontvankelijk 

(weigering van verblijf)’ door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem 

betekend op 13.12.2001. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure — namelijk minder dan twee maanden — was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17april1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht.  

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid. 

Met name is het zo de bestreden beslissing melding maakt van twee veroordelingen, m.n. van enerzijds 

28 mei 2010 en anderzijds 1 december 2010. 

Dienomtrent motiveert de bestreden beslissing : “Het feit dat betrokkene niet eenmalig, doch meerdere 

keren werd veroordeeld, dat de veroordelingen bovendien dateren van 28.05.2010 en van 01.12.2010 

en dat uitgerekend de jongste veroordeling de zwaarste feiten betreft, duidt redelijkerwijs op een 

aanhoudende criminele ingesteldheid, die derhalve een actueel gevaar voor de samenleving inhoudt”. 

Dat dergelijke motivering tekort schiet t.o.v. van de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat de veroordelingen van 28 mei 2010 en 1 december 2010 een en dezelfde zaak betreffen. Dat m.n. 

verzoeker eerst in eerste aanleg door de Correctionele Rechtbank te Hasselt werd veroordeeld op 28 

mei 2010. Dat vervolgens het Openbaar Ministerie in beroep ging en dienvolgens verzoeker op 1 

december 2010 door het Hof van Beroep te Antwerpen werd veroordeeld. 

Dat de bestreden beslissing melding maakt van “meerdere veroordelingen” daar waar het in feite een en 

dezelfde zaak betreft. 

Dat dit wijst op een onzorgvuldige feitenvergaring. 

Dat bovendien verzoeker tegen zijn veroordeling cassatieberoep heeft ingesteld en tot op heden geen 

definitief cassatie-arrest werd gewezen. 

Dat kan verwezen worden naar het schrijven van de raadsman van betrokkene in deze strafzaak, m.n. 

het schrijven van mr. Descamps dd. 17 mei 2011. 

Dat deze meldt dat cassatieberoep werd ingesteld en dat hij nog geen kennis heeft gekregen van een 

rechtsdag. 

Dat zodoende er nog geen sprake is van een in kracht van gewijsde getreden veroordeling zodoende 

dat verzoeker op grond van het vermoeden van onschuld dient beschouwd als onschuldig. 

Dat verzoeker tot op heden een blanco strafblad heeft. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van de zorgvuldigheidsplicht. 

Verzoeker stelt dat de beslissing verkeerdelijk verwijst naar twee veroordelingen en stelt dat de 

veroordelingen van 28 mei 2010 en van 1 december 2010 één en dezelfde zaak betreffen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker twee keer veroordeeld werd d.d. 

28.05.2010 voor het plegen van verschillende feiten. Hij werd immers, zoals duidelijk blijkt uit de 

weergave van de feiten supra en zoals blijkt uit het administratieve dossier, door de correctionele recht-

bank te Hasselt, veroordeeld voor valsheid in geschriften (valse identiteitskaart voor vreemdelingen). 

Verzoeker tekende geen beroep aan tegen die veroordeling. Verzoeker werd eveneens veroordeeld op 
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28 mei 2010 voor mensenhandel en wegens het misbruik maken van personen in een bijzonder 

kwetsbare positie. Tegen die veroordeling stelde hij wel beroep in bij het Hof van beroep te Antwerpen. 

Het Hof van Beroep bevond verzoeker schuldig aan het misbruik maken van personen in een bijzonder 

kwetsbare positie. 

Op basis van die feiten kan derhalve terecht gesteld worden dat verzoeker twee maal veroordeeld werd, 

zoals overigens correct weergegeven in de bestreden beslissing. 

Verzoeker kan dus niet gevolgd worden in zijn motivering als zou hij veroordeeld zijn voor dezelfde 

feiten. 

Verwerende partij kan geen onzorgvuldig gedrag verweten worden nu verzoeker niet aantoont dat de 

beslissing gebaseerd werd op een verkeerde voorstelling van de feiten. 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, 

nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 

juni 2002). 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.2.1. In haar tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat op grond van de kwestieuze motivering de motiveringsplicht ernstig met de voeten wordt getreden. 

“De beslissing die steunt op onjuiste of juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsoverschrijding 

genomen (R.v.St., 4 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St., 30 september 1960, Janssens, nr. 

8094; R.v.St., 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519); 

Krachtens de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering — en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridisch aanvaardbare motivering — gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen; 

‘L’exigence de la motivation d’une décision est destinée â ce que l’intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient”. (Cons. Etat, 12 mal 1989, arrêt nr. 32.560, R.A.C.E., 1989) 

Bovendien verplicht de Wet van 29 juli 1991 de overheid bij elke bestuurshandeling met individuele 

draagwijdte in de beslissing zelf de feitelijke en Juridische grondslag aan te duiden waarop zij steunt. De 

motivering moet bovendien afdoende zijn. 

In casu kan niet worden betwist dat de bestreden beslissing een beslissing is die onderworpen is aan de 

formele motiveringsplicht. 

In casu is de bestreden beslissing in elk geval niet afdoende gemotiveerd. 

“Dat is wat de wetgever bedoelt wanneer hij stelt dat de motivering afdoende moet zijn. 

Dit kan begrepen worden als volgt : in het licht van de vermelde motieven moet de beslissing als redelijk 

voorkomen, d.w.z. dat men, vertrekkend van de motieven in rede tot de genomen beslissing moet 

kunnen komen... .“(BOES, M;, Administratief Recht, Leuven, Acco, 1994-95,34). 

Dat ten onrechte wordt gemotiveerd dat in hoofde van verzoeker sprake is van een “aanhoudende 

criminele ingesteldheid”. 

Dat verzoeker sedert 2001 in België verblijft en tot op heden een blanco strafblad heeft. 

Dat hij slechts eenmalig met het gerecht in aanraking is gekomen gedurende tien jaar. Dat hieruit thans 

een veroordeling volgde, dewelke echter tot op heden wordt aangevochten en waarbij nog steeds geen 

definitieve uitspraak werd gedaan. 

Dat zodoende ten onrechte wordt gesteld dat verzoeker een criminele ingesteldheid heeft die tevens 

een actueel gevaar zou vormen voor de samenleving. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Dat op deze wijze de motiveringsplicht andermaal wordt geschonden.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van de motiveringsplicht. 

Verzoeker stelt dat ten onrechte gesteld wordt dat er sprake is van een aanhoudende criminele 

ingesteldheid. Hij stelt dat hij sedert 2001 in België verblijft en tot op heden een blanco strafblad heeft. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de aanvraag van verzoeker om tot een verblijf 

gemachtigd te worden ongegrond verklaard werd omdat geconconludeerd werd dat verzoeker, nu hij 

twee maal en recentelijk werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en voor het misbruik te hebben 
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gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon, een actueel gevaar vormt voor de 

openbare veiligheid. Gelet op het feit dat verzoeker twee maal werd veroordeeld voor twee verschillende 

feiten, kan het als niet kennelijk onredelijk beschouwd worden om, op basis van die vaststelling en gelet 

op de aard van de feiten, te oordelen dat hij een actueel gevaar voor de openbare orde en hem 

bijgevolg geen verblijfsmachtiging kan worden toegestaan. Uit het feit dat verzoeker twee maal werd 

veroordeeld blijkt immers dat een veroordeling verzoeker niet afschrikt en hem er niet van weerhoudt 

nieuwe strafbare feiten te plegen. 

Verzoeker toont met zijn beschouwingen niet aan dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime appreciatie-

bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beschikt 

krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Immers de instructie van 19 juli 2009 voorziet duidelijk in de slotbepaling het volgende: 

"Deze instructie is niet van toepassing op personen die een actueel gevaar vormen voor de openbare 

orde of nationale veiligheid, of op personen die de Belgische autoriteiten manifest probeerden te 

misleiden of fraude hebben gepleegd" 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat aan de formele motiveringsplicht voldaan werd gezien 

verzoeker door een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing weet waarom hij niet in aanmerking 

komt voor regularisatie. De bestreden beslissing geeft duidelijk de determinerende motieven aan op 

basis waarvan ze werd genomen. Verwerende partij meent dat in de bestreden beslissing uitvoerig 

wordt beschreven welke veroordelingen verzoeker heeft opgelopen en er wordt uiteengezet waarom de 

instructies van 19 juli 2009 niet op hem van toepassing zijn, namelijk gezien zijn gevaar voor de 

openbare orde. Daarnaast wordt er ook geduid waarom de door verzoeker aangebrachte gegevens niet 

volstaan om hem tot een verblijf in het Rijk te machtigen. 

De verwerende partij heeft de eer om te vervolgen dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht; " 

(R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-14.428) 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.3. Daar de beide middelen inhoudelijk samenhangen, worden ze samen besproken.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel 

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te 

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. Ze verplichten de 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. Het begrip “afdoende” 
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impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond 

waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

juridische grondslag, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van deze bepaling ongegrond werd verklaard, omdat de 

verzoekende partij niet in aanmerking kan komen voor regularisatie wegens feiten van openbare orde, 

nu zij meerdere keren werd veroordeeld, namelijk op 28 mei 2010 en op 1 december 2010, de jongste 

veroordeling de zwaarste feiten betreft, en dit redelijkerwijs duidt op een aanhoudende criminele 

ingesteldheid, die derhalve een actueel gevaar voor de samenleving inhoudt.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij meerdere keren 

werd veroordeeld, dat de jongste veroordeling de zwaarste feiten betreft en dat deze vaststellingen 

redelijkerwijs duiden op een aanhoudende criminele ingesteldheid, die een actueel gevaar voor de 

samenleving inhoudt, zodat de machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

werd geweigerd. In haar nota stelt zij met betrekking tot de misdrijven waarvoor de verzoekende partij 

werd veroordeeld: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker twee keer veroordeeld werd d.d. 

28.05.2010 voor het plegen van verschillende feiten. Hij werd immers, zoals duidelijk blijkt uit de 

weergave van de feiten supra en zoals blijkt uit het administratieve dossier, door de correctionele 

rechtbank te Hasselt, veroordeeld voor valsheid in geschriften (valse identiteitskaart voor 

vreemdelingen). Verzoeker tekende geen beroep aan tegen die veroordeling. Verzoeker werd eveneens 

veroordeeld op 28 mei 2010 voor mensenhandel en wegens het misbruik maken van personen in een 

bijzonder kwetsbare positie. Tegen die veroordeling stelde hij wel beroep in bij het Hof van beroep te 

Antwerpen. Het Hof van Beroep bevond verzoeker schuldig aan het misbruik maken van personen in 

een bijzonder kwetsbare positie. 

Op basis van die feiten kan derhalve terecht gesteld worden dat verzoeker twee maal veroordeeld werd, 

zoals overigens correct weergegeven in de bestreden beslissing.” 

 

Onder de feiten vermeldt zij in haar nota onder meer het volgende: 

 

“Op 11 december 2009 werd verzoeker veroordeeld bij verstek voor mensenhandel door de 

Correctionele rechtbank van Hasselt. 

(...) 
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Verzoeker werd d.d. 28 mei 2010 door de correctionele rechtbank te Hasselt veroordeeld voor valsheid 

in geschriften tot gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel 3 jaar en een geldboete van 50€ (x5,5 = 

275€) en wegens mensenhandel en het ‘rechtstreeks of via tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt 

van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire 

administratieve toestand’. 

Verzoeker stelde een cassatieberoep in tegen de veroordeling voor mensenhandel en misbruik van de 

bijzonder kwetsbare positie van een persoon bij het Hof van Beroep te Antwerpen. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaarde verzoeker niet schuldig aan de hem ten laste gelegde 

feiten aangaande mensenhandel, doch verklaarde hem schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten 

van het misbruik van de bijzonder kwetsbare positie.”  

 

Uit het administratief dossier, dat het arrest van hof van beroep van Antwerpen van 1 december 2010 

bevat, blijkt dat de verzoekende partij op 11 december 2009 door de correctionele rechtbank van 

Hasselt bij verstek werd veroordeeld voor volgende misdrijven:  

 

“A/ Het misdrijf mensenhandel te hebben gepleegd, zijnde de werving, het vervoer. de overbrenging, de 

huisvesting, de opvang van een persoon. de wisseling of de overdracht van de controle over hem 

teneinde deze persoon, met name R.S. (...) geboren te Janiunanagar (India) op (...) aan het werk te 

zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 

waardigheid, waarbij zijn toestemming van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf is 

gepleegd 

- ten opzichte van een minderjarige 

- door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert (en gevolge 

van zijn onwettige of precaire administratieve toestand zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van 

zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de 

betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken.” 

 

en:  

 

“B/ Rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare 

positie van een persoon ten gevolge in zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn 

precaire sociale toestand door met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, 

een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het Strafwetboek 

bedoelde ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in omstandigheden 

die in strijd zijn met de menselijke waardigheid zodanig dat de hierna volgende betrokken personen in 

feite geen andere echte en aanvaardbare keuze hadden dan zich te laten misbruiken 

(...) 

namelijk door in de woning gelegen te (...) slaapplaatsen (bedden) onder te verhuren aan voornoemde 

personen à rato van 100 of 125 euro per maand afhankelijk van het feit of de onderhuurder het adres 

nodig heeft in zijn asielprocedure of niet en met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een 

gewoonte werd gemaakt.” 

 

Bij vonnis van 28 mei 2010, gewezen op verzet door de correctionele rechtbank van Hasselt, wordt de 

verzoekende partij vrijgesproken voor beide ten laste gelegde feiten. Het Openbaar Ministerie en de 

burgerlijke partij S.R. stellen echter op respectievelijk 9 juni 2010 en 14 juni 2010 beroep in tegen dit 

vonnis. Het hof van beroep van Antwerpen vernietigt op 1 december 2010 dit vonnis van 28 mei 2010, 

omdat: 

 

“Van de terechtzitting van 30 april 2010 van de eerste rechter werden twee zittingsbladen opgesteld. Op 

het ene wordt de behandeling van de strafvordering genotuleerd, terwijl het andere enkel de 

behandeling van de burgerlijke vordering van de burgerlijke partij betreft. Dit laatste proces-verbaal van 

terechtzitting werd niet ondertekend door de voorzitter, zodat het nietig wordt verklaard. 

Het bestreden vonnis bevat niet alle vermeldingen die nodig zijn om de regelmatigheid van de bestreden 

beslissing na te gaan. Met name is niet vermeld in het bestreden vonnis dat beklaagde werd bijgestaan 

door een tolk, terwijl beklaagde de Nederlandse taal niet machtig is. Er is overigens in het bestreden 

vonnis niets vermeld nopens het taalgebruik. Dat het tweede zittingsblad wel rechtsgeldig is, kan 

hieraan geen afbreuk doen, nu dit enkel betrekking heeft op de behandeling van de strafvordering.  

De nietigverklaring van het bestreden vonnis dringt zich bijgevolg op.” 
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De verzoekende partij wordt door het hof van beroep van Antwerpen op 1 december 2010 schuldig 

bevonden aan het haar sub B ten laste gelegde feit en niet schuldig voor het haar sub A ten laste 

gelegde feit. 

 

Anderzijds bevat het administratief dossier drie uittreksels uit het strafregister van de verzoekende partij, 

gedateerd op respectievelijk 28 oktober 2010, 18 januari 2011 en 7 maart 2011. Elk van deze uittreksels 

maakt melding van een veroordeling wegens “valsheid in geschrifte: gebruikmaking” op 28 mei 2010 

uitgesproken door de correctionele rechtbank van Hasselt. Hoewel deze veroordeling dateert van 

dezelfde datum als van het vonnis dat leidde tot het arrest van 1 december 2010 van het hof van 

beroep, blijkt niet of deze veroordeling eveneens deel uitmaakt van of het voorwerp vormt van voor-

noemd vonnis, zodat niet kan worden nagegaan of de verzoekende partij slechts eenmalig, zoals de 

verzoekende partij voorhoudt, of integendeel meerdere keren, zoals de verwerende partij voorhoudt, 

werd veroordeeld. Het administratief dossier bevat immers geen kopie van het vonnis van 28 mei 2010 

van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt. In het arrest van het hof van beroep van Antwerpen 

van 1 december 2010 wordt geen melding gemaakt van een veroordeling wegens valsheid in geschrifte. 

Ook maken de uittreksels uit het strafregister van 18 januari 2011 en 7 maart 2011 geen melding van de 

veroordeling voor het misdrijf “rechtstreeks of via tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de 

bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve  

toestand of zijn precaire sociale toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 

een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het 

Strafwetboek bedoelde ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in 

omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid (...)”, hetgeen niet strookt met het arrest 

van 1 december 2010 van het hof van beroep van Antwerpen zodat deze strafregisters allezins niet 

overeenstemmen met de realiteit..  

 

Bijgevolg kan noch uit de bestreden beslissing noch het administratief dossier afgeleid worden waarop 

de oordeelsvorming van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid is 

gegrond. Evenmin kan er worden nagegaan of de administratie uit de inlichtingen waarover zij beweerde 

te beschikken wel de juiste conclusie getrokken heeft. Daar de administratie deze determinerende 

informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar 

beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71.867). 

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat, met uitzondering van de actualisatie van 27 oktober 2009, de 

actualisaties waarvan sprake in de bestreden beslissing zich niet in het administratief dossier bevinden. 

 

Dit onderdeel van de middelen is gegrond. Bijgevolg dient niet meer op de overige onderdelen te 

worden ingegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel  

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 april 

2011, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig mei tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. BEELEN 

 


