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 nr. 83 264 van 19 juni 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 Bengalese nationaliteit te zijn, op 15 november 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

23 september 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard. 

 

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 14 mei 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 19 november 2008 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: de Vreemdelingenwet). Deze aanvraag 

wordt op 4 oktober 2009, 23 juni 2010 en op 19 september 2010 geactualiseerd.  

 

Op 23 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis gebracht op 18 oktober 2010. Dit 

is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.11.2008, met 

actualisaties op 04.10.2009, 23.06.2010 en 17.09.2010, werd ingediend door : 

D., A. (R.R.: 000) 

nationaliteit: Bangladesh 

geboren te D. op 01.04.1978 

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. 

Reden: 

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 – door middel van indiening van het typeformulier voor regularisatie – op de 

criteria van de instructies van 19.07.2009, waarbij enkel werd aangekruist dat hij meent zich te kunnen 

beroepen op een onredelijk lange asielprocedure met inbegrip van de procedure bij de Raad van State 

en/of de regularisatieprocedure. Betrokkene diende een asielaanvraag in op 01.12.1999 die werd 

afgesloten op 17.09.2003 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 19.09.2003. 

Vervolgens diende betrokkene op 10.10.2003 een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van 

State, dat werd afgesloten op 18.12.2009. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

Hoewel betrokkene een asielprocedure van meer dan vijf jaar heeft doorlopen – met inbegrip van een 

procedure voor de Raad van State en/of een regularisatieaanvraag volgend op een asielprocedure – 

kan hij absoluut niet het voorwerp uitmaken van een verblijfsregularisatie op basis van het criterium 

onredelijk lange asielprocedure. 

Betrokkene werd namelijk op 13.08.2001 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van 18 maanden voor verkrachting op een meerderjarige en aanranding van de 

eerbaarheid met geweld of bedreiging op een meerderjarige. Omwille van deze zware feiten van 

openbare orde kan aan betrokkene onmogelijk een gunstige regeling worden toegestaan in het kader 

van zijn aanvraag tot regularisatie. 

Ook de elementen met betrekking tot de integratie van betrokkene – met name dat hij geïntegreerd is en 

daarvan verschillende getuigenverklaringen voorlegt, werkwillig is, niet wil afhangen van gelijk welk 

sociaal vangnet in België, Frans en Nederlands spreekt, in het verleden verschillende taalcursussen 

Nederlands heeft gevolgd en een hechte band met België zou hebben gesmeed - kunnen hierdoor 

zeker niet volstaan om een grond te vormen voor verblijfsregularisatie. 

In zijn aanvraag beweert betrokkene tevens dat hij aan de slag kan van zodra hij over geldige 

verblijfsdocumenten beschikt. Hij verwijst hier indirect mee naar criterium 2.8B van de vernietigde 

instructie. 

Betrokkene legt hiervoor twee beloftes tot tewerkstelling voor, opgesteld op 04.11.2008 en in juni 2010, 

door L. S. H. van Euro – Bangla land. Om op dit criterium aanspraak te kunnen maken, moet evenwel 

een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. De beloftes tot tewerkstelling die 

betrokkene heeft toegevoegd aan zijn regularisatieaanvraag kunnen dan ook niet in betrokkenes 

voordeel worden weerhouden aangezien dit geen arbeidscontracten zijn. Bovendien zou betrokkene 

geenszins het voorwerp kunnen uitmaken van een verblijfsregularisatie op basis van 2.8B gezien de 

ernstige feiten van openbare orde die hierboven uiteengezet werden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het vertrouwensbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“De bestreden beslissing van de DVZ maakt een bestuurshandeling uit zodat deze overeenkomstig de 

wet op de uitdrukkelijke motivering dient te worden gemotiveerd. De DVZ dient zijn beslissingen op 

gemotiveerde wijze te nemen, hetgeen niet gebeurd is in casu. 
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Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld naar aanleiding van de schending van het grondwettelijk principe 

inzake motivering van rechterlijke beslissingen dat de motivering een wezenlijke waarborg tegen 

willekeur is en als bewijs geldt van het feit dat opgeworpen middelen werden onderzocht (Cass. 12 mei 

1932, Pas. 1932, I, 166). 

Dit principe werd eveneens in de grondwet opgenomen onder artikel 149 G.W.. 

De betwiste beslissing voldoet zelf niet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele 

motiveringswet en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, RW, 1995-96, 49). 

Dat dit niet gebeurd is, of minstens zeer gebrekkig, zal blijken uit de hierna opgesomde vergissingen in 

de bestreden beslissing van de DVZ. 

2. De onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de bestreden beslissing van de DVZ in het 

licht van de Wet van 29 juli 1991 

Als reden waarom de regularisatie aanvraag van verzoeker ongegrond verklaard wordt geeft DVZ 

volgende motivering: 

 

“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 – door middel van indiening van het typeformulier voor regularisatie – op de 

criteria van de instructies van 19.07.2009, waarbij enkel werd aangekruist dat hij meent zich te kunnen 

beroepen op een onredelijk lange asielprocedure met inbegrip van de procedure bij de Raad van State 

en/of de regularisatieprocedure. Betrokkene diende een asielaanvraag in op 01.12.1999 die werd 

afgesloten op 17.09.2003 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 19.09.2003. 

Vervolgens diende betrokkene op 10.10.2003 een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van 

State, dat werd afgesloten op 18.12.2009. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

Hoewel betrokkene een asielprocedure van meer dan vijf jaar heeft doorlopen – met inbegrip van een 

procedure voor de Raad van State en/of een regularisatieaanvraag volgend op een asielprocedure – 

kan hij absoluut niet het voorwerp uitmaken van een verblijfsregularisatie op basis van het criterium 

onredelijk lange asielprocedure.” 

Het feit dat verzoeker zich - zoals vermeld in de bestreden beslissing – beroept heeft op de criteria van 

de instructie door middel van de indiening van het formulier, is op zich reeds fout daar de raadsman van 

verzoeker op 4 oktober 2009 uitvoerig uiteenzette waarom verzoeker aanspraak kan maken op de 

instructie. 

Het is verzoeker dus niet duidelijk of de DVZ wel heeft rekening gehouden met het verzoekschrift dd 

04.10.2009. De DVZ vermeldt dat een actualisatie heeft plaatsgevonden op 04.10.2009, maar men kan 

niet afleiden uit de bestreden beslissing of men inhoudelijk rekening heeft gehouden met het verzoek dd 

04.10.2009. 

In dat verzoek dd 04.10.2009, werd duidelijk uiteengezet dat verzoeker valt onder het criterium van de 

onredelijk lange asielprocedure: 

"Inmiddels is verzoeker zeer goed geïntegreerd in de Belgische samenleving en heeft hij tijdens zijn 

duurzaam verblijf in België een hechte band met België gesmeed: 

• Verzoeker spreekt Nederlands / Frans. 

• Verzoeker is een betrouwbaar persoon, werkwillig en iemand voor wie het geenszins te doen is af te 

hangen van enig sociaal vangnet dat ons land biedt. 

• Hij heeft vele vrienden. 

In geval van terugkeer naar zijn thuisland zouden al de inspanningen van verzoeker om zich te 

integreren verloren gaan. 

De asielprocedure van verzoeker duurde onredelijk lang. 

Verzoeker vroeg asiel aan op 1 december 1999 

Beslissing DVZ: 27 maart 2000 

Dringend beroep: 30 maart 2000 

Beslissing CGVS 15 september 2003 

RVST gesloten op 18 december 2008 

Daarnaast vroeg hij ook regularisaties aan in het verleden. 

Hij vraagt daarom de regularisatie aan omwille van de onredelijk lange termijn dat de asielprocedure 

duurde. » 
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Zoals vermeld in de instructie, wordt een asielprocedure beschouwd als onredelijk lang als deze 5 jaar 

heeft geduurd, waarbij rekening wordt gehouden met de procedure Raad van State: 

"Onredelijk lange asielprocedure (met inbegrip van de procedure bij de Raad van State en/of de 

regularisatieprocedure) van 5 jaar (personen zonder kinderen of met kinderen die niet naar school gaan) 

of van 4 jaar (families met kinderen die naar school gaan). De regularisatieaanvraag moet vóór 18 maart 

2008 ingediend zijn. Het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State of de regularisatieaanvraag 

moeten hangende zijn of na 18 maart 2008 afgesloten zijn geweest. " 

Het is dus wel degelijk zo dat verzoeker aanspraak kan maken op een regularisatie omwille van de 

onredelijk lange duur van de asielprocedure. 

Schending van het vertrouwensbeginsel: 

Wie op goede gronden meent erop te mogen vertrouwen dat de overheid een bepaald beleid zou 

voeren, vb ten gevolge van een toezegging, wordt in beginsel beschermd door het vertrouwensbeginsel. 

Als de overheid het gewekte vertrouwen niet honoreert, is ze in beginsel schadeplichtig. 

Voor wat betreft de schending van de openbare orde, wordt volgende randbemerking gemaakt: indien 

de Belgische autoriteiten van oordeel zijn dat verzoeker een gevaar uitmaakt voor de openbare orde of 

veiligheid, hoe komt het dan dat hij nog steeds op Belgisch grondgebied verblijft? 

Door het feit dat verzoeker nog steeds gedoogd werd op het Belgisch grondgebied, heeft de overheid de 

illusie gewekt bij verzoeker dat zijn verblijf in ons land niet ongewenst was. 

Zijn dossier werd gewoon verder behandeld alsof er niets aan de hand was. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat uitgereikt werd in 2003 werd niet uitgevoerd. In tegendeel: verzoeker stelde 

een niet schorsend beroep in bij de Raad van State en kreeg gedurende vijf jaar financiële steun van de 

overheid. De overheid heeft zodoende het vertrouwen gewekt dat er geen vuiltje meer aan de lucht was. 

Als de overheid hem nu het recht op regularisatie ontzegt, schendt de overheid het 

vertrouwensbeginsel. De overheid kan hem nu niet op basis van de feiten anno 2001, zijn recht op 

regularisatie ontzeggen.”  

 

2.2 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. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

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

worden gelezen zodat verzoeker 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 

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

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde redenen 

waarom hij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet worden aanvaard. 

Verzoeker betoogt evenwel dat in de bestreden beslissing foutief wordt vermeld dat hij gebruik zou 

hebben gemaakt van een “typeformulier” bij het indienen van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf en 

dat weliswaar wordt verwezen naar zijn aanvraag van 4 oktober 2009 in de beslissing doch dat 

geenszins blijkt uit de bestreden beslissing of verweerder “inhoudelijk rekening heeft gehouden met het 

verzoek dd 04.10.2009”. ”  

 

De Raad stelt vast, blijkens de stukken van het administratief dossier, dat verzoeker terecht aanvoert 

geen gebruik te hebben gemaakt van een “typeformulier” bij de indiening van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf. In de bestreden beslissing wordt bijgevolg foutief verwezen naar een 

“typeformulier” waarvan verzoeker zou hebben gebruik gemaakt. Evenwel blijkt uit een eenvoudige 

lezing van de motieven in de bestreden beslissing dat verweerder wel degelijk rekening heeft gehouden 

met de elementen aangehaald in de aanvraag van 4 oktober 2009. Uit deze aanvraag blijkt - bevestigd 

door verzoeker in zijn middel - dat hij meent in aanmerking te komen voor een verblijfsmachtiging op 

grond van een “onredelijk lange asielprocedure” en verder omdat hij “zeer goed geïntegreerd” is in de 

Belgische samenleving; Nederlands en Frans spreekt; een betrouwbaar persoon is, werkwillig is, niet 

wenst “af te hangen van enig sociaal vangnet” en “vele vrienden” heeft. In de bestreden beslissing wordt 

met betrekking tot de aangehaalde elementen het volgende gemotiveerd:  
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“Betrokkene beroept zich – door middel van indiening van het typeformulier voor regularisatie – op de 

criteria van de instructies van 19.07.2009, waarbij enkel werd aangekruist dat hij meent zich te kunnen 

beroepen op een onredelijk lange asielprocedure met inbegrip van de procedure bij de Raad van State 

en/of de regularisatieprocedure. Betrokkene diende een asielaanvraag in op 01.12.1999 die werd 

afgesloten op 17.09.2003 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 19.09.2003. 

Vervolgens diende betrokkene op 10.10.2003 een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van 

State, dat werd afgesloten op 18.12.2009. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

Hoewel betrokkene een asielprocedure van meer dan vijf jaar heeft doorlopen – met inbegrip van een 

procedure voor de Raad van State en/of een regularisatieaanvraag volgend op een asielprocedure – 

kan hij absoluut niet het voorwerp uitmaken van een verblijfsregularisatie op basis van het criterium 

onredelijk lange asielprocedure.” 

  

en 

 

“Ook de elementen met betrekking tot de integratie van betrokkene – met name dat hij geïntegreerd is 

en daarvan verschillende getuigenverklaringen voorlegt, werkwillig is, niet wil afhangen van gelijk welk 

sociaal vangnet in België, Frans en Nederlands spreekt, in het verleden verschillende taalcursussen 

Nederlands heeft gevolgd en een hechte band met België zou hebben gesmeed - kunnen hierdoor 

zeker niet volstaan om een grond te vormen voor verblijfsregularisatie.” 

 

Waar verzoeker meent dat verweerder geen rekening heeft gehouden met de “inhoud” van de aanvraag 

van 4 oktober 2009 en meer bepaald met de aangehaalde elementen van integratie en “onredelijk lange 

asielprocedure”, mist zijn grief aldus feitelijke grondslag. De bestreden beslissing gaat wel degelijk in op 

de door verzoeker aangehaalde elementen en neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt 

ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat een schending van de formele motiveringsplicht niet wordt 

aangetoond.  

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

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

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

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

(…)” 

 

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

onderzoek in: 

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

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 
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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 

verzoeker zelf aanhaalt, 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. 

 

Verzoeker betoogt dat hij voldoet aan het criterium “onredelijk lange asielprocedure” zoals bepaald in de 

vernietigde instructie. Verzoeker vraagt bijgevolg een strikte toepassing van de vernietigde instructie van 

19 juli 2009. Gelet op bovenstaande vaststellingen is het betoog van verzoeker, dat een strikte 

toepassing van de voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig. 

 

Verzoeker meent dat het vertrouwensbeginsel wordt geschonden nu hem geen regularisatie wordt 

verleend omwille van de feiten van openbare orde waarvoor hij in 2001 is veroordeeld. Hij vraagt zich af 

waarom hij, indien hij een gevaar uitmaakt voor de openbare orde of veiligheid, nog steeds op het 

Belgisch grondgebied verblijft. Door hem te gedogen op het Belgisch grondgebied werd de “illusie” 

gewekt dat hij “niet ongewenst was”. Een bevel om het grondgebied te verlaten werd hem afgegeven in 

2003 en werd niet uitgevoerd. Integendeel hij kreeg zelfs gedurende vijf jaar financiële steun van de 

overheid. Verweerder kan hem bijgevolg thans “geen recht op regularisatie” ontzeggen op basis van 

feiten anno 2001.   

 

De Raad merkt op dat er slechts sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan 

drie voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die 

vergissing verlenen van een voordeel aan de kandidaat-vluchteling en de afwezigheid van gewichtige 

redenen om het verleende voordeel terug te vorderen. Verzoeker heeft verzaakt gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten, hem afgegeven in 2003. Verzoeker kan verweerder 

bezwaarlijk verwijten dat hij het bevel niet is nagekomen. Het loutere feit dat hij werd “gedoogd” en een 

regularisatieaanvraag indiende, houdt niet het “recht” in om te worden geregulariseerd. De schending 

van het vertrouwensbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

De beoordeling dat aan verzoeker geen verblijfsmachtiging of te wel “gunstige regeling” kan worden 

toegestaan omwille van de zware strafrechtelijke feiten, is niet kennelijk onredelijk, te meer nu verzoeker 

de strafrechtelijk gepleegde feiten van verkrachting op een meerderjarige en aanranding van de 

eerbaarheid met geweld of bedreiging op een meerderjarige, niet betwist. Het feit dat verzoeker voor 
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deze feiten veroordeeld is anno 2001, hij jarenlang gedoogd werd en hij geen gevolg heeft gegeven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten, doet geen afbreuk aan het motief in de bestreden beslissing 

dat hem omwille van deze feiten geen “gunstige regeling” kan worden toegestaan. De aangevoerde 

kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van 

de zaak dan die van bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te 

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad 

behoort. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juni tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


