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 nr. 81 962 van 30 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, X en X, die verklaren van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 

12 mei 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 17 februari 2011, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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, ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. KIRSENWORCEL, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Eerste verzoekster dient op 16 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort 

Vreemdelingenwet).  

 

Op 17 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 
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Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 14 april 2011, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

De eerste bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard, luidt als volgt: 

 

“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: 

Betrokkenen halen aan dat zij 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 eerder vernoemde instructies, te blijven toepassen. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009, maar 

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

voor regularisatie op deze basis. Niettegenstaande het feit dat betrokkenen een arbeidsovereenkomst 

voorleggen bij (…) d.d. 08.12.2009, hebben wij vastgesteld dat betrokkenen niet kunnen aantonen dat 

zij ten minste sinds 31.03.2007 ononderbroken in België verblijven. Verzoekster verklaart zelf dat zij pas 

sinds 13.10.2007 in België verblijven. Bijgevolg komen betrokkenen niet in aanmerking voor 

regularisatie op basis van criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009, doordat zij niet 

aan de voorwaarde voldoen hier te verblijven sinds ten minste 31.03.2007. 

 

Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkenen zouden sinds oktober 2007 

ononderbroken in België verblijven, zijn geïntegreerd, de moeder van verzoekster zou eveneens in 

Antwerpen verblijven, verzoekster heeft Nederlandse lessen gevolgd, is werkbereid, is actief op zoek 

geweest naar werk, legt een attest van werkbereidheid, een aanvraag tot tewerkstelling van een 

buitenlandse werknemer, een bewijs van sollicitatie en een arbeidscontract voor), dit doet niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de vernietigde instructies van 19.07.2009. Dit 

element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

 

Het feit dat haar kind hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een grond voor regularisatie 

daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst verkregen kan worden. 

Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde 

infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is.” 

 

De tweede bestreden beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten, luidt als volgt: 

 

“Reden van de maatregel: 

• De betrokkenen verblijven in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

binnenkomstdocumenten (art. 7, al 1,2° van de Wet van 15 december 1980). Betrokkenen tonen niet 

aan sedert wanneer zij in België zijn.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient te worden vastgesteld dat het beroep ingesteld door de tweede en derde verzoekende 

partij niet ontvankelijk is. Als minderjarigen (respectievelijk 7 jaar en 2 jaar) beschikken zij niet over de 

vereiste bekwaamheid om zonder vertegenwoordiging een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in te stellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Uit het verzoekschrift blijkt 

niet dat eerste verzoekende partij optreedt in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van 

haar minderjarige kinderen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1 Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de materiële en de formele 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Verzoekster licht haar middel als volgt toe: 

 

“Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoekers, in 

toepassing van artikel 9 bis Vreemdelingenwet een manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de 

verzoekers mede te delen hun aanvraag tot verblijf niet ontvankelijk wordt verklaard.  

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die  

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

Dat dit hier niet op afdoende wijze is gebeurd. 

Verwerende partij baseert zich op het feite dat verzoekers niet voldoen aan het criterium 2.8B van de 

vernietigde instructie van 19/07/2009. Deze situatie betreft de vreemdeling, die voorafgaand aan hun 

regularisatieaanvraag sinds 31 maart 2007 ononderbroken in België hebben verbleven, een 

arbeidscontract kunnen voorleggen en een arbeidskaart B kunnen verkrijgen 

 

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. In het geval van 

verzoekers. De verzoekers legden bewijzen voor van hun duurzame lokale verankering en van hun 

ononderbroken verblijf van meer dan 3 jaar. Hun ononderbroken verblijf werd bewezen. Haar 

werkbereidheid wordt niet betwist en bovendien, hun duurzame lokale verankering — een van de 

essentiële elementen van een regularisatie aanvraag- wordt door tegenpartij als “goed” beschouwd. 

Tevens beschikt ze over een arbeidscontract van onbepaalde duur. 

In elk geval, uit de bestreden beslissing blijkt dat de elementen die verzoekers hebben aangevoerd 

aangaande de gegrondheid van hun aanvraag NIET op uitgebreide wijze werden onderzocht maar dat 

de gemachtigde oordeelde dat deze geen aanleiding gaven tot regularisatie alleen maar op basis van 

hun datum van aankomst in België (6 maanden later dan beschreven in de instructie!!!!). 

Bovendien in het vademecum (Verduidelijkingen over de uitvoering van de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, 3e lid, en artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zie: staat 

het onder de bepaling van criterium 2.8A dat: 

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. De Dienst Vreemdelingenzaken zal rekening houden met eventuele adviezen van de lokale 

overheden of van een door de overheden erkende dienst voor alle of één van de boven vermelde 

feitelijke gegevens. 

Verder, op blz 9 van hetzelfde vademecum staat het vermeldt dat:  

- Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier niet heeft kunnen goedkeuren op grond van de 

andere criteria van de instructie (punt 1.1 tot 2. 8.A) maar daarentegen oordeelt dat er wel degelijk 

voldaan wordt aan de voorwaarden om in aanmerking te worden genomen op grond van punt 2.8. B, 

deelt hij dat bij aangetekende brief mee aan verzoeker (met kopie aan de advocaat van verzoeker en 

het Gewest). Deze brief vermeldt uitdrukkelijk dat de machtiging tot verblijf zal worden toegekend 

onder opschortende voorwaarde dat een arbeidskaart B wordt toegekend. 

- Indien het dossier in aanmerking komt, volledig is en niet kennelijk ongegrond is: de minister legt het 

dossier voor aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen die een (niet-bindend) advies zal 

uitbrengen. De Commissie van Advies voor Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. 

Indien de minister nadien van dat advies afwijkt, moet hij motiveren Verwerende partij motiveert niet 

waarom hiervan geen gebruik gemaakt wordt, bvb van een andere criteria of waarom hun dossier niet 

aan De Commissie van Advies voor Vreemdelingen voorgelegd werd, maar zich enkel beperkt tot het 

verwijzen naar criteria vermeld in de vernietigde instructie. 

Daarenboven, aangezien de instructies dd. 19/07/2009 vernietigd zijn door de Raad van State kan de 

Dienst Vreemdelingenzaken binnen zijn discretionaire bevoegdheid nagaan of iemand het verblijfsrecht 

kan toegekend worden. De Dienst Vreemdelingenzaken is door de vernietiging van de instructies dd. 

19/07/2009 niet langer gebonden om deze toe te passen en kan zij hiervan afwijken. Verzoekers 

onderbroken verblijf werd bewezen. De werkbereidheid wordt niet betwist en bovendien, de duurzame 

lokale verankering — een van de essentiële elementen van een regularisatie aanvraag- wordt door 

tegenpartij als “goed” beschouwd. Tevens beschikt mevrouw V. (…) over een arbeidscontract van 

onbepaalde duur. De kinderen zijn grootgebracht in België (het tweede kind, B. (…) is in Antwerpen 
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geboren. Bijgevolg kan de Dienst Vreemdelingenzaken binnen zijn discretionaire bevoegdheid afwijken 

van de voorwaarden gesteld door de instructies dd. 19/07/2009. Door de vernietiging heeft de Dienst 

Vreemdelingenzaken bijgevolg een grotere appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van de 

aanvragen tot verblijfsmachtiging. Het stelt enkel dat de verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van 

de (ondertussen vernietigde) instructies. 

Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing van afwijzing in toepassing van art. 9bis 

Vreemdelingenwet niet afdoende heeft gemotiveerd dient deze vernietigd te worden.”  

In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker ook niet 

in aanmerking komt voor regularisatie op basis van de criteria 2.8B. M.a.w., is verwerende partij bij de 

beoordeling van de aanvraag niet van de juiste feitelijke gegevens uitgegaan, niet correct heeft 

beoordeeld en op grond daarvan niet in redelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om 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).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 

februari 2004, nr. 128 424). 

Verzoekende partijen verwijzen dus ook naar de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de 

bestreden beslissing hetzij schending van de plicht tot materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan de administratieve overheid een bondig 

motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met een paar essentiële elementen. Uit deze 

bepaling kan niet worden afgeleid dat de staatssecretaris enige afweging heeft gemaakt met hun lange 

verblijf, hun integratie. Louter ten overvloede dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing 

overigens NIET blijkt dat alle door verzoekers opgeworpen element verder onderzocht werden en niet 

weerhouden konden worden in verzoekers voordeel. 

“De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing 

heeft genomen; Dat aldus een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven wetgeving 

ernstig werd geschonden en de nietigverklaring van de bestreden beslissingen verantwoorden. De 

talrijke door verzoekster aangehaalde elementen van integratie worden zondermeer terzijde geschoven 

met de overweging dat niet werd voldaan aan de vernietigde criteria, Op deze wijze worden dus niet alle 

voor de beslissing nuttige feiten in aanmerking genomen en in de waardering van het volledige dossier 

betrokken, zodat de zorgvuldigheidsverplichting geschonden wordt.” 

De zorgvuldigheidsplicht vereist in deze dat de gemachtigde van de minister alvorens een negatieve 

beslissing te nemen, nader onderzoek verricht aangaande de in de bestreden beslissing vermelde 

“onderbreking” zonder het administratief dossier en humanitaire situatie van verzoekende partijen verder 

te controleren.”  

 

3.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“(…) 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikels die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden 

dat bij lezing van verzoekers’ inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 

leveren, maar dat zij er ook in slagen de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te 

geven en daarbij blijk geven kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers 

het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001) 

- wanneer verzoekers in staat zouden zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan 

te voeren, dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen hebben ondervonden.  

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekers de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoeren. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

“(…)” 

De verwerende partij laat gelden dat in de motivering van de bestreden beslissing duidelijk wordt 

geantwoord op alle door verzoekers in hun aanvraag om machtiging tot verblijf aangehaalde elementen. 

In zoverre verzoekers stellen dat de gemachtigde niet met alle elementen rekening zou hebben 

gehouden, blijven zij in gebreke aan te tonen met welke daadwerkelijk voorgelegde elementen de 

gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden. Terwijl uit bovenstaande motieven het tegendeel 

afdoende blijkt. 

De verwerende partij benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Verzoekers zijn kennelijk de mening toegedaan dat hun voorgehouden verblijf en ‘duurzame lokale 

verankering’ wel moeten volstaan om hun verblijf te regulariseren. Het enkele feit dat verzoekers deze 

mening zijn toegedaan, maakt echter uiteraard niet dat de beslissing onredelijk zou zijn. 

De verwerende partij laat gelden dat, zoals verzoeker ook zelf aangeeft, de gemachtigde over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt in het kader waarvan deze vermag te beslissen de 

door de vreemdeling aangebrachte elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe 

te staan. 

‘De toepassing van het artikel 9, derde lid houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in (R.v.St. 

nr. 167.847, 15 februari 2007): 

“(…)” 

Er is op 19.07.2009 een instructie opgesteld waarbinnen, in het kader van de discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris of zijn gemachtigde, een tiental concrete situaties (1.1- 1.2 en 2.1-

2.8) worden opgesomd betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid aldus in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

Zodoende kunnen de instructies van 19 juli 2009 en art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980 niet los van elkaar worden gezien, nu de instructies een verduidelijking inhouden van 

art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Niettegenstaande de vernietiging door de 

Raad van State van deze instructies heeft de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid zich, zoals 

algemeen bekend, geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid (zoals ook uitdrukkelijk 

gesteld in de bestreden beslissing) deze instructies houdende criteria voor regularisaties verder toe te 

passen, meer bepaald de vreemdelingen die voldoen aan de opgesomde voorwaarden, te machtigen tot 

verblijf. Dit is uiteraard net ten gunste van de vreemdelingen die een aanvraag om machtiging tot verblijf 

hebben ingediend in toepassing van deze instructies. 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de door verzoekers 

in hun aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, doch werd beslist dat verzoekers aanvraag 

ongegrond was. 

Verzoekers beschouwing als zou de bestreden beslissing enkel verwijzen naar de instructie en niet naar 

art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 is dus niet correct. De bestreden beslissing 

verwijst uitdrukkelijk naar art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en is wel degelijk in 

toepassing van dit artikel genomen. De in de bestreden beslissing vervatte overwegingen laten 

verzoekers toe om te achterhalen om welke redenen hun aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

is verklaard door de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid. 

De gemachtigde heeft in casu de door verzoekers ingeroepen elementen beoordeeld, en aangegeven 

om welke redenen deze niet volstonden om aan verzoekers een machtiging tot verblijf toe te kennen. 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing, die terecht werd 

genomen binnen de ruime discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

Verzoekers menen kennelijk dat de vereiste van het criterium 2.8B van het ononderbroken verblijf sedert 

31.03.2007 voor hen niet van toepassing zou zijn. Verzoekers kunnen evenwel niet ernstig voorhouden 

dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructie niet zou mogen worden toegepast, terwijl zij zich 

daarentegen uitdrukkelijk op de instructie hebben beroepen en stelden op basis hiervan te moeten 

worden geregulariseerd. Verzoekers beschouwingen zijn al te gek voor woorden. Verzoekers ‘vergeten’ 

kennelijk ook dat het op basis van de instructie is dat hun aanvraag ontvankelijk werd verklaard, 

hetgeen reeds een meer gunstige toepassing van artikel 9bis voornoemd impliceert. Evenmin diende de 

gemachtigde het dossier van verzoekers over te maken aan de Commissie van Advies voor 
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Vreemdelingen. Dienaangaand kan worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

“(…)” 

Verzoekers’ beschouwingen kunnen dan ook niet worden aangenomen. De verwerende partij merkt op 

dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, en 

binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoekers’ aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond is. De gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na grondig onderzoek van de 

elementen die verzoekers’ concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden. De verwerende partij is de mening toegedaan dat 

verzoekers’ eerste middel niet kan worden aangenomen.” 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

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

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

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

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet duidelijk gemotiveerd waarom de door verzoekster aangehaalde 

redenen waarom zij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet worden 

aanvaard. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoekster aangehaalde elementen en 

neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoekster deze motieven kent, zodat 

de formele motiveringsplicht niet werd geschonden.  

 

Verzoekster betoogt in een eerste onderdeel dat zij in tegenstelling tot wat verweerder meent, wel 

degelijk in aanmerking komt voor het criterium 2.8.B van de instructie, nu verweerder teveel belang 

hecht aan het feit dat zij zes maanden later dan de in de instructie aangegeven datum in België is 

aangekomen. In tweede instantie meent verzoekster dat verweerder zich niet kon beperken tot het 

verwijzen naar de criteria zoals vermeld in de vernietigde instructie, doch diende te motiveren waarom 

verzoekster niet op andere criteria kon worden geregulariseerd of waarom haar dossier niet aan de 

Commissie van advies voor vreemdelingen werd voorgelegd. In derde instantie wijst verzoekster erop 

dat de instructies werden vernietigd door de Raad van State, zodat de Dienst Vreemdelingenzaken niet 

langer gebonden is door de criteria van de instructie en binnen zijn discretionaire bevoegdheid diende 

na te gaan of een verblijfsrecht kan worden toegekend. Zij benadrukt dat haar onderbroken verblijf 

bewezen werd, dat haar werkbereidheid niet wordt betwist, dat haar duurzame lokale verankering als 

goed wordt beschouwd, doch dat verweerder de beoordeling beperkte tot een onderzoek in het kader 

van de instructies en aldus niet afdoende motiveerde in het kader van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Ook de elementen aangaande het lange verblijf en de integratie worden zonder 

meer terzijde geschoven met de overweging dat niet werd voldaan aan de vernietigde criteria, zodat 

deze elementen niet ten gronde werden onderzocht en zodat niet alle voor de beslissing nuttige feiten in 

aanmerking werden genomen.  

 

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend met toepassing 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. 
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Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

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

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

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

(…)” 

 

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

onderzoek in: 

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

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

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

aanmerking worden genomen; 

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan verzoekster. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

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

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

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

 

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

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris, zoals 

verzoekster terecht opmerkt 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 

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 

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

bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke 

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

Vreemdelingenwet. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende 

voorwaarden aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat 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. Verzoekster kan dan ook niet op dienstige 

wijze betogen dat zij wel degelijk voldoet aan de criteria van de instructie.  
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Uit de aanvraag van verzoekster blijkt dat zij de criteria “duurzame lokale verankering en werk” van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aankruiste op 

het modelformulier. In haar begeleidend schrijven benadrukte zij dat ze werkbereid is, dat ze beschikt 

over een arbeidscontract van onbepaalde duur, dat ze Nederlandse lessen volgt, dat haar zoontje naar 

school gaat, dat ze perfect geïntegreerd zijn en reeds drie jaar ononderbroken in België verblijven.  

 

In de bestreden beslissing wordt inzake de door verzoekster aangekruiste criteria van de vernietigde 

instructie het volgende overwogen:  

 

“(…) 

Betrokkenen beroepen zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009, maar 

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

voor regularisatie op deze basis. Niettegenstaande het feit dat betrokkenen een arbeidsovereenkomst 

voorleggen bij (…) Bvba d.d. 08.12.2009, hebben wij vastgesteld dat betrokkenen niet kunnen aantonen 

dat zij ten minste sinds 31.03.2007 ononderbroken in België verblijven. Verzoekster verklaart zelf dat zij 

pas sinds 13.10.2007 in België verblijven. Bijgevolg komen betrokkenen niet in aanmerking voor 

regularisatie op basis van criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19.07.2009, doordat zij niet 

aan de voorwaarde voldoen hier te verblijven sinds ten minste 31.03.2007.” 

 

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

voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan: verzoekster heeft geen verblijf sedert ten minste 31 

maart 2007 aangetoond. Deze voorwaarde wordt als een dwingende regel toegepast waarbij de 

bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt wat in strijd is met 

de discretionaire bevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. Artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet bevat geen voorwaarden inzake een verblijf vanaf een bepaalde datum 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. 

 

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. Zo motiveerde de 

bestreden beslissing het volgende: 

 

“Hoe goed de duurzame lokale verankering ook moge zijn (betrokkenen zouden sinds oktober 2007 

ononderbroken in België verblijven, zijn geïntegreerd, de moeder van verzoekster zou eveneens in 

Antwerpen verblijven, verzoekster heeft Nederlandse lessen gevolgd, is werkbereid, is actief op zoek 

geweest naar werk, legt een attest van werkbereidheid, een aanvraag tot tewerkstelling van een 

buitenlandse werknemer, een bewijs van sollicitatie en een arbeidscontract voor), dit doet niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de vernietigde instructies van 19.07.2009. Dit 

element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

 

Het feit dat haar kind hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een grond voor regularisatie 

daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst verkregen kan worden. 

Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde 

infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is.” 

 

Hieruit blijkt dat in de bestreden beslissing wel degelijk rekening wordt gehouden met het aangehaalde  

feit dat verzoeksters zoon in België naar school gaat. Verzoekster toont niet aan dat de motieven 

dienaangaande kennelijk onredelijk zijn of steunen op een foutieve feitenvinding. 

 

Evenwel betoogt verzoekster terecht dat aangaande de elementen van haar driejarig verblijf en haar 

integratie, de bereidheid tot tewerkstelling, het beschikken over een arbeidscontract van onbepaalde 

duur en de gevolgde Nederlandse lessen, verweerder zijn motivering beperkt tot een verwijzing naar de 

voorschriften van de vernietigde instructie, namelijk dat verzoekster 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. Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen dat 

de bestreden beslissing niet enkel verwijst naar de instructie, maar ook naar artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zodat dit artikel wel degelijk werd toegepast. Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt 

evenwel dat de elementen aangaande het driejarig verblijf en de goede integratie van verzoekster 
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uitsluitend werden onderzocht op grond van de vernietigde instructies, en deze criteria als dwingende 

regels heeft toegepast, zodat verzoekster terecht een schending van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet aanvoert.  

 

Het middel is in de opgegeven mate gegrond.  

 

Gezien de gegrondheid van het eerste middel tot de ruimste vernietiging leidt, dient niet verder te 

worden ingegaan op de overige middelen van het verzoekschrift.  

 

Gelet op de nauwe verbondenheid tussen enerzijds de beslissing waarbij de aanvraag om tot een 

verblijf gemachtigd te worden ongegrond wordt verklaard en anderzijds het bevel om het grondgebied te 

verlaten – verbondenheid die onder meer blijkt uit het feit dat beide beslissingen gelijktijdig werden 

genomen en werden opgenomen in één en dezelfde instructie – dient in casu te worden gesteld dat, 

gelet op de verknochtheid van beide beslissingen en in het belang van een goede rechtsbedeling ook 

het bevel uit het rechtsverkeer dient te worden verwijderd. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

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

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

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

17 februari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard en het bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


