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 nr. 86 100 van 22 augustus 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

9 september 2011 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 27 juli 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 verklaard wordt en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 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 19 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. CHALLOUK, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn X.  

 

Op 25 november 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) in, die door de stad 

Antwerpen werd ontvangen op 30 november 2009. 

 

Op 27 juli 2011 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing genomen waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard wordt. Deze beslissing wordt op 10 augustus 2011 aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 30.11.2009 werd 

ingediend en op 11.01.20010 werd geactualiseerd door : 

(H., Y.) (R.R.: 668000052270) 

nationaliteit: Marokko 

(…) 

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

Betrokkene haalt aan dat zij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op criterium 2.8B van de vernietigde instructie. Zij voegt bij haar aanvraag een 

arbeidscontract voor d.d. 30.09.2009 om te werk gesteld te worden bij firma L’A (…) BVBA (met 

ondernemingsnummer (…)). Echter, het Belgisch Staatsblad (d.d. 18.03.2010) vermeldt dat ‘Bij vonnis 

van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 11.03.2010, is firma L’A.. (…) BVBA, bij 

dagvaarding failliet verklaard.’ Het mag dus duidelijk zijn dat betrokkene onmogelijk zal kunnen 

tewerkgesteld worden bij deze firma. Er dient tevens opgemerkt te worden dat het aan betrokkene 

toekomt om haar dossier op te volgen en indien nodig aan te vullen met nieuwe elementen en onze 

diensten op te hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in haar dossier. Betrokkene kan zich aldus 

niet dienstig beroepen op criterium 2.8B van de vernietigde instructie, daar betrokkene geen 

arbeidsovereenkomst voorlegt waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene in de toekomst zou kunnen 

worden tewerkgesteld, na de aflevering van een arbeidskaart B, zoals voorzien wordt in het criterium 

2.8B van de vernietigde instructies. 

 

Verder toont betrokkene niet op voldoende wijze aan dat zij ten minsten sinds 31.03.2007 

ononderbroken in België verblijft. Immers in de getuigenverklaringen die zij bij haar aanvraag voegt 

vermelden de getuigen dat zij betrokkene kennen, maar verwijzen niet naar betrokkenes verblijf in 

België. Bovendien gaan de verklaringen niet gepaard met bewijsstukken die zouden kunnen aantonen 

dat betrokkene sinds 31.03.2007 in België verblijft. De overige documenten die betrokkene bij haar 

aanvraag voegt dateren uit 1998 en 2009. Betrokkene beweert zelf reeds sinds 1998 in België te zijn, 

toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat, indien betrokkene effectief sinds 1998 in België verblijft, zij 

slechts 1 enkel bewijs kan voorleggen van haar verblijf in België in 1998 en geen enkel officieel 

document van de periode van haar verblijf in België sinds 1998 toevoegd.  

 

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

verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die aan de hand van getuigenverklaringen en 

beweert Nederlands te spreken, dit doet niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking 

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

bijgevolg niet in betrokkene haar voordeel weerhouden worden. 

 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst. Zelfs indien betrokkene sinds 1998 in België zou verblijven, dan 

verbleef zij nog ruim 30 jaar in Marokko en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde 

banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst.” 
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Dit is de eerste bestreden beslissing.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten luidt verder als volgt: 

 

“De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

visum.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve stelt de Raad de onontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring vast voor zover het 

betrekking heeft op de tweede bestreden beslissing, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden rechtsbeginsel en 

van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618 en RvS 8 januari 2007, nr. 166 392). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij zich in de uiteenzetting van haar enig middel 

beperkt tot de eerste bestreden beslissing en nalaat uiteen te zetten op welke manier de door haar 

aangehaalde rechtsregels en -beginselen door de tweede bestreden beslissing geschonden worden. 

 

In de mate dat het beroep tot nietigverklaring gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, is het 

derhalve niet ontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep wat de eerste bestreden beslissing betreft 

 

3.1. Waar de verzoekende partij in haar eerste middel argumenteert:  

 

“Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het hoorplicht in het 

raam van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

De hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand een ernstige maatregel 

kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen 

zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze 

te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805). 

 

De hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten, is vereist in het raam 

van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

 

Het horen betekent niet dat verzoekster mondeling dient gehoord te worden maar dat zij de mogelijkheid 

moet hebben om haar standpunt op een nuttige wijze naar voor te brengen. 

 

Verwerende partij had verzoekster minstens kunnen vragen om een nieuw arbeidscontract voor te 

leggen omdat het bedrijf waar ze zou worden tewerkgesteld buiten haar toedoen failliet werd verklaard. 

Verzoekster is in het bezit van een nieuwe arbeidsovereenkomst die zij in deze procedure kan 

voorleggen. 

 

Verweerster heeft op geen ogenblik rekening gehouden met de belangen die verzoekster heeft in 

België. 
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Op het ogenblik dat zij de haar regularisatieaanvraag heeft ingediend oefende het failliet bedrijf 

handelsactiviteiten. 

 

Verzoekster had het volste vertrouwen in dit bedrijf maar het mocht niet baten. 

 

Verweerster had haar alvorens de beslissing te nemen op de hoogte brengen van de toestand en haar 

verzoeken om een nieuwe overeenkomst voor te leggen, dewelke verzoekster zonder probleem kon 

voorleggen.” 

 

en in het tweede middel voorhoudt dat: 

 

“Geput uit de schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet, de materiële motiveringsverplichting, het 

rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van de redelijke termijn. 

De beslissing is kennelijk onredelijk genomen. 

De beslissing is kennelijk onredelijk genomen omdat verzoekster wel heeft aangetoond te voldoen aan 

de verblijfsvoorwaarde van de instructie. 

Het ononderbroken verblijf sedert minstens 1999 werd in casu aangetoond door getuigenverklaringen 

en de asielprocedure. 

Verwerende partij heeft in meerdere dossiers de aanwezigheid in het Rijk aanvaard van illegalen louter 

op basis van getuigenverklaringen!! 

De volgende personen werden op die manier geregulariseerd: 

1. (Z.M.), OV: 6682984 

2. (A.A.), OV: 4995634 

3. (S.M.), OV: 6679900 

4. (O.R.) OV: 6575995 

5. (E.Y.), OV: 6679898 

6. (M.B.), OV: 6671066 

7. (M.F.), OV: 6402284 

  

Alhoewel verzoekster ook getuigenverklaringen heeft voorgelegd aangaande haar aanwezigheid in het 

Rijk wordt zijn aanvraag toch afgewezen. 

 

Dit is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Tot slot heeft de behandeling van de aanvraag 16 maanden geduurd, hetgeen een schending is van het 

beginsel van de redelijke termijn. 

 

Het middel is gegrond.”, 

 

blijkt dat het betoog van de verzoekende partij tot doel heeft een toepassing van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009, waaronder het criterium 2.8B te verkrijgen. Haar argumentatie beperkt zich 

tot het bekritiseren van de wijze waarop deze instructie werd toegepast. 

 

Ter terechtzitting wordt er gewezen op het arrest nummer 215.571, uitgesproken op 5 oktober 2011 

door de Raad van State. 

 

Dienaangaande wordt op het volgende gewezen: 

 

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: 
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“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 de verzoekende partij. Artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet bevat geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om 

gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 

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

 

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

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad 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. De verzoekende partij kan uit het al dan 

niet voldaan zijn aan bepaalde criteria uit voornoemde instructie, op zichzelf geen rechtsmiddel putten 

om tot de onwettigheid van de beoordeling van de bestreden beslissing te besluiten (RvS 6 maart 2012, 

nr. 218.332). 

 

Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat het betoog van de verzoekende partij inzake de schending van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het rechtszekerheidsbeginsel, 

waarmee verzoekende partij in casu een toepassing van de voorwaarden van de instructie van 19 juli 

2009 vooropstelt, niet dienstig is.  
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Ook kan verzoekende partij niet gevolgd worden in haar stelling dat de hoorplicht miskend werd. 

Immers, de hoorplicht houdt, als beginsel van behoorlijk bestuur, enkel in dat tegen niemand een 

ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om 

zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op 

nuttige wijze te doen kennen (RvS 15 februari 2007, nr. 167.847). In casu kan de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid niet als zulk een maatregel worden 

gezien aangezien deze beslissing voortvloeit uit de toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en niet is gestoeld op het persoonlijk gedrag van verzoekster zoals begrepen in de 

zin van het voornoemde beginsel van behoorlijk bestuur. Derhalve is niet voldaan aan één van de twee 

cumulatieve grondvoorwaarden van de hoorplicht. 

 

In de mate dat verzoekende partij stelt dat het beginsel van de redelijke termijn is geschonden, 

benadrukt de Raad dat het bestuur elke aanvraag om machtiging tot verblijf aan een afzonderlijk een 

doorgedreven onderzoek dient te onderwerpen. Een termijn van 16 maanden om een aanvraag te 

behandelen kan bijgevolg niet als onredelijk lang beschouwd worden. Er dient bovendien op gewezen te 

worden dat de vreemdelingenwet geen termijn voorziet waarbinnen aanvragen die overeenkomstig 

artikel 9bis van dezelfde wet werden ingediend, moeten behandeld worden. Verzoekende partij toont 

verder niet aan welk belang zij heeft bij het aanvoeren dat de bestreden beslissing eerder had moeten 

worden genomen. Een eventuele schending van de redelijke termijn zou hoe dan ook niet tot gevolg 

hebben dat er enig recht op verblijf in hoofde van verzoekende partij zou ontstaan (RvS 18 februari 

2008, nr. 179.757).  

 

Verder dient te worden vastgesteld dat zo er te dezen al sprake kan zijn van het overschrijden van een 

redelijke termijn, die overschrijding niet tot gevolg kan hebben dat verzoeksters aanvraag om machtiging 

tot verblijf gunstig moest worden beoordeeld. Zij beweert dit trouwens ook niet. Verzoekster toont niet 

aan welk belang zij heeft bij het inroepen van dit onderdeel van het middel (RvS 12 december 2005, nr. 

152.558).  

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk daar waar het de tweede bestreden beslissing betreft en 

de verzoekende partij heeft met betrekking tot de eerste bestreden beslissing geen gegrond middel dat 

tot de nietigverklaring ervan 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 tweeëntwintig augustus tweeduizend en 

twaalf door: 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


