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 nr. 87 453 van 12 september 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 27 maart 2012 heeft 

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

staatssecretaris van 10 januari 2012 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 de 

schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van het bevel om het grondgebied te verlaten – Model B 

van 28 februari 2012. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 maart 2012 met refertenummer 

REGUL X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 juli 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 11 juli 2012. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juli 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 augustus 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. PIRARD, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1 Op 25 november 2009 dient de verzoekende partij een 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 (hierna: de vreemdelingenwet) in.  

 

1.2 Op 6 september 2010 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. Op 10 januari 2012 werd deze beslissing ingetrokken en 

wordt een nieuwe 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 28 februari 2012 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 25.11.2009 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: 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende : 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. 

 

De aangehaalde elementen, met name dat betrokkene sinds januari 2005 in België verblijft; betrokkene 

Nederlands zou leren/spreken en hij een aanwezigheidsattest Open School dd. 23.09.2009 en 

deelcertificaten van de module voorlegt; hij werkbereid zou zijn en hij een werkbelofte dd. 09.11.2009 

voorlegt; betrokkene een grote vrienden- en kennissenkring zou hebben uitgebouwd en hij ter staving 

hiervan getuigenverklaringen toevoegt; betrokkene vrijwilligerswerk zou uitvoeren bij ‘Gurdwara Sangat 

Sahib Belgium’ en hij ter staving getuigenissen voorlegt en betrokkene een huurcontract en een 

betalingsbewijs Prem Fashion aan het dossier toevoegt, zijn niet voldoende om een verblijfsregularisatie 

toe te staan. Het is normaal dat betrokkene – in afwachting van zijn asielprocedure – zijn tijd in België zo 

goed mogelijk trachtte te benutten. 

Bovendien betekende betrokkene reeds op 22.02.2005 en op 08.03.2009 een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Het feit dat hij deze niet opgevolgd heeft en zich intussen verder geïntegreerd heeft, is te 

wijten aan de eigen houding en gebeurde in illegaal verblijf, waardoor dit geen grond kan vormen voor 

regularisatie. 

 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

01.02.2005, werd afgesloten op 07.04.2005 met de beslissing ‘Oude asielprocedure – niet ontvankelijk 

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

betekend op 11.04.2005. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure – namelijk minder dan drie maanden – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

(…)” 

 

1.3 Op 28 februari 2012 wordt aan de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten – 

Model B ter kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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Aangaande de vordering tot schorsing gericht tegen de tweede bestreden beslissing, dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij op 27 maart 2012 een verzoekschrift heeft ingediend met de 

volgende titel: “Verzoekschrift strekkende tot nietigverklaring van de ongegrondheidsbeslissing en 

tevens strekkende tot schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten”. Zij geeft verder aan dat 

zij met onderhavig verzoek een beroep instelt tot nietigverklaring tegen een ongegrondheidsbeslissing 

en in afwachting hiervan tot schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 39/82, § 3, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in één en dezelfde akte zowel 

de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.”  

 

Zodoende kan de verzoekende partij niet in éénzelfde verzoekschrift, waarin in casu twee bestreden 

beslissingen zijn aangeduid, enkel de afzonderlijke schorsing van de tenuitvoerlegging vorderen van de 

tweede bestreden beslissing, met name het bevel om het grondgebied te verlaten van 28 februari 2012, 

zonder tevens de nietigverklaring van deze tweede bestreden beslissing te vorderen. De vordering tot 

schorsing gericht tegen de tweede bestreden beslissing is dan ook niet ontvankelijk.  

 

Bijkomend wijst de Raad erop dat tegen de eerste bestreden beslissing überhaupt geen vordering tot 

schorsing werd ingediend. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Voorafgaandelijk dient erop gewezen te worden dat de verzoekende partij slechts een beroep tot 

nietigverklaring heeft ingesteld tegen de eerste bestreden beslissing, met name de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris van 10 januari 2012 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. Zoals hoger onder punt 2. reeds gesteld, werd tegen de tweede bestreden beslissing immers 

slechts een vordering tot schorsing ingediend, vordering die, zoals eveneens onder punt 2. uiteengezet, 

onontvankelijk is. De Raad zal zich bij zijn onderzoek van het beroep tot nietigverklaring dan ook 

beperken tot de eerste bestreden beslissing. 

 

3.2 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

3.1.2 Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet 

aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd waarop de kamervoorzitter zich steunt om te 

oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. In 

casu wordt met betrekking tot de eerste bestreden beslissing het volgende gesteld: “De Raad van State 

oordeelde dat men een voorwaarde aan de wet toevoegt, indien de instructie van 19 juli 2009 als een 

dwingende regel wordt toegepast. In dat geval beschikt de bevoegde staatssecretaris over geen enkele 

appreciatiemogelijkheid meer - wat dus in strijd is met de discretionaire bevoegdheid waarover de 

staatssecretaris beschikt (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RVS 1 december 2011, nr. 216.651). In 

casu heeft het betoog van de verzoekende partij inzake de schending van de door haar aangehaalde 

bepalingen tot doel een toepassing van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 te verkrijgen. Het 

middel van de verzoekende partij lijkt bijgevolg niet dienstig.” Door een verzoek tot horen in te dienen, 

maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is met deze in de beschikking opgenomen 

grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de vreemdelingenwet immers geacht met deze 

grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te worden). In dit kader dient te worden benadrukt 

dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn visie kenbaar te maken de enige functie van het 

verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie 

van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag 

beschouwd worden als een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het 

verzoek tot horen er niet toe strekt aan de verzoekende partij de mogelijkheid te geven 

onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 

39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook 

het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 
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Op 11 juli 2012 dient de verzoekende partij een verzoek tot horen in, waarin zij niet slechts vraagt 

gehoord te worden, maar tevens de redenen uiteenzet waarom zij wenst gehoord te worden. Gelet op 

het bovenstaande kan met deze schriftelijk aangevoerde redenen echter geen rekening gehouden 

worden. Ter terechtzitting van 9 augustus 2012, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op 

de in de beschikking van 2 juli 2012 opgenomen grond, stelt zij dat de instructie twee jaar is toegepast 

en volhardt. 

 

Met betrekking tot het ter terechtzitting van 9 augustus 2012 gevoerde betoog, waarin de verzoekende 

partij tevens volhardt in haar verzoekschrift, wijst de Raad op het volgende. 

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift ter adstruering van het hoger vermelde enig middel 

het volgende uiteenzet: 

 

“Voornoemd beginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

In casu werd de beslissing van de Staatssecretaris niet op zorgvuldige wijze voorbereid. 

 

Lopende de regularisatieperiode werden de voorwaarden immers verstrengd. 

 

Aanvankelijk, dit is vóór de vernietiging door de Raad van State op 11 december 2009, moest “enkel” 

een ononderbroken verblijf gedurende vijf jaar bewezen worden dus sedert tenminste 15.12.2004. 

 

Na 11 december 2009 en dit dus tot 15 december 2009 moesten daarnaast en bovendien bewijzen 

geleverd worden van duurzame lokale verankering. 

 

Lopende de regularisatieperiode werden de “spelregels” veranderd hetgeen een onzorgvuldige wijze is 

om een beslissing voor te bereiden.”, 

 

blijkt dat de verzoekende partij, in tegenstelling tot de bestreden beslissing alwaar uitdrukkelijk wordt 

gesteld dat de instructie van 19 juli 2009 door de Raad van State vernietigd werd en de criteria ervan 

bijgevolg niet meer van toepassing zijn, in het verzoekschrift een betoog voert aangaande voorwaarden 

die kaderen in criteria geïntroduceerd door de vernietigde instructie van 19 juli 2009. De Raad stelt 

daarbij vast dat het gehele betoog van de verzoekende partij tot doel heeft een toepassing van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 te verkrijgen. Haar argumentatie beperkt zich tot het bekritiseren 

van de manier waarop zij meent dat door de gemachtigde van de staatssecretaris met de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 is omgegaan. 

 

De verzoekende partij 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 
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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 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 de verzoekende partij in essentie een toepassing vraagt van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009. Gelet op bovenstaande vaststellingen is het betoog van de verzoekende 

partij inzake de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, betoog dat een toepassing van de voorwaarden van de 

instructie van 19 juli 2009 vooropstelt, niet dienstig. 

 

Het betoog van de verzoekende partij ter terechtzitting van 9 augustus 2012, waarin zij opnieuw verwijst 

naar de instructie en het feit dat deze twee jaar toegepast werd en voor het overige slechts volhardt, kan 

aan het bovenstaande en aan de in de beschikking van 2 juli 2012 aangegeven grond geen afbreuk 

doen.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

 

4. Kosten 
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4.1 Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

4.2 Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Artikel 3 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf september tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


