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 nr. 86 105 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 6 mei 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 januari 2011, waarbij 

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

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

vreemdelingen ontvankelijk, doch ongegrond wordt verklaard en 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 19 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 31 maart 2003 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van het 

toenmalig geldende artikel 9, derde lid 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 2 augustus 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse 

Zaken de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, onontvankelijk wordt verklaard en 

de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 10 maart 2006 konden beide 

beslissing aan verzoeker worden ter kennis gebracht.  
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1.2. Op 1 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 27 januari 2011 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Beide beslissingen worden op 6 april 2011 aan verzoeker ter kennis gebracht 

en betreffen de bestreden beslissingen. 

 

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

ongegrond wordt verklaard wordt als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.12.2009 werd 

ingediend door : 

(…) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

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

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

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

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

geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven 

in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium 

vereist onder meer een ononderbroken verblijf van 5 jaar in België ten laatste bereikt op 15.12.2009. 

Betrokkene verklaart dat hij reeds 15 jaar deel zou uitmaken van de Belgische samenleving en dat hij 

een ononderbroken verblijf van 5 jaar ten laatste bereikt op 15.12.2009, heeft gekend. Betrokkene legt 

echter slechts 1 document voor om zijn aanwezigheid in België te staven van 15.12.2004 tot 31.03.2005 

(datum van indiening van de aanvraag art. 9.3), namelijk het attest van de VZW(…) van 22.11.2009 dat 

stelt dat betrokkene gekend is bij de vereniging sinds 2004. Dit wordt niet voldoende geacht om het 

ononderbroken verblijf tussen 15.12.2004 en 31.03.2005 aan te tonen. Het betreft bovendien een 

document opgemaakt in functie van betrokkene zonder exacte precisering wat betreft de datum van 

gekendheid en het wordt niet ondersteund door enig ander document of attest. Het feit dat betrokkene 

op 14.07.2003 in het vreemdelingenregister te Antwerpen werd ingeschreven wordt niet in aanmerking 

genomen, gezien betrokkene op 24.09.2009 er ambtelijk werd geschrapt. Niettegenstaande betrokkene 

een geloofwaardige poging heeft gedaan om een wettelijk verblijf te verkrijgen, kan hij zich niet dienstig 

beroepen op het criterium 2.8A van de vernietigde instructies. Het ononderbroken verblijf in België van 5 

jaar ten laatste bereikt op 15.12.2009 is namelijk niet aangetoond. 

 

Het feit dat betrokkene in België zou verblijven, zich heeft ingeschreven voor lessen Nederlands, bereid 

is om te werken en attesten voorlegt, kan niet weerhouden worden als een grond voor regularisatie. 

Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan de 

voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009.” 

 

De tweede bestreden beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten wordt als volgt 

gemotiveerd: 

 

“Reden van de beslissing: 

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 visum.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder voert in zijn nota met opmerkingen ten aanzien van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten een exceptie van onontvankelijkheid aan wegens een gebrek aan belang. 

 

2.2. Verzoeker zet in zijn verzoekschrift het volgende uiteen aangaande zijn belang: 
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“Voorliggend verzoekschrift voldoet aan alle wettelijk voorgeschreven vormvoorschriften en verzoeker 

heeft een persoonlijk belang bij het indienen ervan.” 

 

2.3. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-

2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen 

naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. 

Baert en G. Debersaques, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het is niet betwist dat verzoeker op 10 maart 2006 reeds een bevel om het grondgebied te verlaten ter 

kennis werd gebracht. Dit bevel om het grondgebied te verlaten maakt niet het voorwerp uit van enige 

procedure en is derhalve uitvoerbaar. Er blijkt derhalve niet dat de eventuele vernietiging van het in het 

kader van de huidige vordering bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker nog tot 

voordeel kan strekken.  

 

Er dient daarenboven te worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel middel ontwikkelt dat duidelijk 

gericht is tegen de tweede bestreden beslissing die los van de eerste bestreden beslissing kan bestaan 

en die op eigen juridische en feitelijke gronden is gebaseerd. 

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate het gericht is tegen het aan verzoeker op 6 april 2011 

betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de motiveringsplicht zoals neergelegd in 

artikel 62 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) en de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Tevens 

voert verzoeker de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan.  

 

Verzoeker licht zijn middel als volgt toe:  

 

“Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn. 

In de motivering van de bestreden beslissing werd niet voldoende rekening gehouden met de werkelijke 

situatie van verzoeker, en werd gemotiveerd als volgt: 

 

“(…)” 

Bestreden beslissing verwijt verzoeker dat hij niet zou aantonen dat hij tussen 15 december 2004 en 31 

maart 2005 in België zou verbleven hebben. 

 

Verzoeker verblijft sinds 1994 onafgebroken in België. Van de eerste jaren van zijn verblijf, ondertussen 

ruim 15 jaar geleden, heeft verzoeker geen documenten of bewijzen meer. Hij had een lijvig dossier bij 

zijn toenmalig raadsman, die voor hem in 2005 een regularisatieaanvraag indiende, maar deze kon het 

dossier niet meer terugvinden. Om deze reden heeft verzoeker zelf de documenten bij elkaar moeten 

zoeken die hij nog had, en die hij niet aan zijn toenmalig advocaat had afgegeven, om deze aan zijn 

laatste regularisatieaanvraag van 26 november 2009 bij te voegen. 

Verzoeker kan aantonen dat hij van 14 juli 2003 tot 24 september 2004 legaal was in het land. (stuk 2 

als bijlage) Op 28 maart 2005 diende zijn toenmalig raadsman een verzoek tot regularisatie in om zijn 

verblijfstoestand terug in orde te brengen. Dit blijkt ontegensprekelijk uit de beslissing die hij op 2 

augustus van datzelfde jaar ontvangen heeft, en welke hij ook aan zijn aanvraag van 26 november 2009 

voegde, (stuk 3 als bijlage) 
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Verwerende partij meent dat het verblijf van verzoeker in het land derhalve slechts aangetoond is vanaf 

28 maart 2005, en hem geen positieve beslissing kan gegeven worden op basis van punt 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

Uiteraard is dit slechts de datum van het indienen van de aanvraag en had verzoeker reeds vele weken 

daarvoor contact opgenomen met zijn raadsman met het verzoek voor hem een aanvraag in te dienen. 

Bovendien kan het niet anders dan dat bij deze aanvraag een aantal documenten werden bijgevoegd 

waaruit het recente verblijf van verzoeker bleek, en op basis waarvan hij de inschrijving in het 

vreemdelingenregister vroeg. 

Het feit dat er op 28 maart 2005 voor verzoeker een regularisatieaanvraag werd ingediend, kan alleen 

maar doen vermoeden dat verzoeker op dat moment reeds maanden en zelfs jaren in het land verbleef. 

Zijn legaal verblijf is trouwens ontegensprekelijk aangetoond tot op 24 september 2004, slechts luttele 

maanden voor het indienen van zijn aanvraag in maart 2005. 

Verwerende partij had op basis van dit vermoeden redelijkerwijze moeten besluiten dat verzoeker 

ondertussen het land niet verlaten had en zijn verblijf in België sinds 15 december 2004 voldoenden 

aangetoond was. 

Bovendien werd ook de aanvraag van 28 maart 2005 overgemaakt aan verwerende partij, en beschikt 

zij over de informatie en de documenten die haar op dat moment werden bezorgd. Indien zij had 

gehandeld als een zorgvuldige overheid, had zij minstens hiernaar de nodige opzoekingen gedaan en 

kunnen vaststellen dat verzoeker wel degelijk sinds minstens 15 december 2004 onafgebroken in het 

land verbleven heeft. 

Het dossier van verzoeker voldoet volledig aan de voorwaarden van de vernietigde instructie van 18 juli 

2009. Hij verblijft sinds minstens 5 jaar onafgebroken in België, had ooit voor maart 2008 legaal verblijf 

in België en hij toont dat hij geïntegreerd is. 

De bestreden beslissing vermeldt niet waarom verwerende partij tot het onredelijke besluit is gekomen 

dat een onafgebroken verblijf sinds 15 december 2004 niet aangetoond is. 

De motivering van de bestreden beslissing is niet correct en zij is dus niet afdoende gemotiveerd. 

Bovendien handelde de verwerende partij hoegenaamd niet als een zorgvuldige overheid, die de nodige 

opzoekingen had kunnen doen naar de inhoud van de vorige aanvragen van verzoeker die ongetwijfeld 

de bewijzen bevatten van het jarenlange onafgebroken verblijf van verzoeker in België. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending van het proportionaliteits- en het 

redelijkheidsbeginsel aan.  

 

“De beslissing van tegenpartij staat niet in verhouding tot de gevolgen die door deze beslissing 

veroorzaakt worden ten aanzien van verzoeker. 

Door het verblijf aan verzoeker te weigeren en hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren, worden zijn kansen op een toekomst in België afgenomen, waar hij de laatste 17 jaar 

onafgebroken verbleven heeft. 

Zo leidt de beslissing van tegenpartij tot de ontwrichting van het leven van verzoeker. De bestreden 

beslissing heeft hiermee geen rekening gehouden. 

De beslissing van tegenpartij is disproportioneel en onredelijk.” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde 

wet van 29 juli 1991 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” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. 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 zich beroept op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 met 

betrekking tot de toepassing van het oude artikel 9,3 en artikel 9bis van de vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009), maar dat hij niet in aanmerking komt voor de toepassing hiervan. 

Verzoeker toont met de door hem bijgebrachte documenten immers niet aan dat hij gedurende vijf jaar 

ononderbroken in België heeft verbleven. Tenslotte motiveert verweerder dat verzoekers verblijf en 
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integratie niet weerhouden kunnen worden als een grond voor regularisatie, gezien deze elementen niet 

afdoen aan de voorwaarden die geteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19 juli 2009.  

 

Verzoeker maakt dan ook niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Waar verzoeker inhoudelijk kritiek levert op de motieven van de bestreden beslissing voert hij eerder de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan. Verzoeker is het niet eens met de motieven dat hij 

niet voldoet aan het criterium 2.8.A. van de instructie van 19 juli 2009, nu hij niet zou hebben 

aangetoond dat hij tussen 15 december 2004 en 31 maart 2005 in België zou hebben verbleven. 

Verzoeker overloopt de verschillende documenten die hij bijbracht en verduidelijk waarom deze 

documenten wel degelijk aantonen dat hij reeds meer dan vijf jaar ononderbroken in België verblijft. Hij 

benadrukt dat hij zijn aanvraag van 28 maart 2005 bij aan verweerder overmaakte en dat een 

zorgvuldige overheid ook onderzoek zou hebben gedaan naar de documenten die bij deze aanvraag 

oorspronkelijk werden ingediend.  

 

In zijn tweede middel wijst verzoeker opnieuw op zijn ononderbroken verblijf van 17 jaar, waarbij hij 

betoogt dat verweerder onvoldoende rekening hield met het feit dat een beslissing tot weigering van 

verblijf, zijn kansen op een toekomst in België wegneemt en zijn leven ontwricht.  

 

Verzoeker voert bijgevolg in het verzoekschrift uitsluitend aan dat hij wél voldoet aan de voorwaarden 

vervat het criterium 2.8A zoals geïntroduceerd door de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Zijn 

argumentatie beperkt zich tot het bekritiseren van de wijze waarop de vernietigde instructie werd 

toegepast door verweerder. 

 

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. 

 

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

de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet dus niet wordt toegekend aan 
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verzoeker. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat geen criteria waaraan de aanvraag om 

machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die ertoe leiden de 

aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). 

 

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

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

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad 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 nr. 

198 769 van 9 december 2009 omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in 

de daarin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

 

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 artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 

216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de vernietigde instructie. 

 

Er wordt vastgesteld dat geheel het betoog van verzoeker erop gericht is te verduidelijken dat hij wél 

voldoet aan de voorwaarden vervat in de criteria 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, nu 

uit de door hem bijgebrachte documenten wel degelijk kon worden vermoed dat hij reeds meer dan vijf 

jaar onafgebroken in België verbleef, zodat hij in essentie een strikte toepassing vraagt van deze 

vernietigde instructie. 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. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de 

uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts het redelijkheidsbeginsel 

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

maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden 

te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. Uit bovenstaande 

blijkt dat verzoeker zich in zijn tweede middel beperkt tot de stelling dat onvoldoende rekening werd 

gehouden met zijn ononderbroken verblijf van meer dan vijf jaar, met name 17 jaren en dat de 

bestreden beslissing zijn toekomst in België verhindert en zijn leven ontwricht. Het middel is dan ook 

duidelijk een voortzetting van zijn betoog in het eerste middel waarbij hij betoogt dat hij wel degelijk 

voldeed aan de criteria 2.8.A om te worden geregulariseerd. De Raad herhaalt dat hij niet vermag te 

toetsen aan de vernietigde instructie.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel en 

van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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4. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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 

 

 

 


