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 nr. 209 969 van 25 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. DASSEN 

Pastoor Coplaan 241 

2070 BURCHT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 maart 2017 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 februari 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, met 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 1 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. DASSEN verschijnt voor 

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

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 15 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf om humanitaire 

redenen, conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Hij wordt op 14 februari 2011 toegelaten tot 

verblijf indien hij een arbeidskaart B kon voorleggen. Op 22 augustus 2011 weigert het Brussels 
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Hoofdstedelijk Gewest verzoeker de arbeidskaart B. De gemachtigde van de staatssecretaris verklaart 

op 6 februari 2012 verzoekers humanitaire regularisatieaanvraag 9bis ontvankelijk doch ongegrond, met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Hij neemt er op 15 februari 2017 kennis van. Het betreft de 

bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.12.2009 werd 

ingediend door : B(…), A(…) (…) nationaliteit: Marokko geboren te (…) op (…)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.   

Redenen:   

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 art 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.   

Betrokkene legt een arbeidscontract voor bij (…) BVBA, d.d. 14.11.2009. In een door ons verzonden 

schrijven aan betrokkene d.d. 14.02.2011, staat uitdrukkelijk vermeld dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een schrijven 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest d.d. 22.08.2011 blijkt echter dat de aanvraag voor het bekomen 

van een arbeidskaart B geweigerd werd. Bijgevolg kan dit niet als een grond voor regularisatie aanvaard 

worden.    

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden, kennissen of banden meer zou 

hebben in het land van herkomst. Betrokkene verbleef immers ruim 23 jaar in Marokko en zijn verblijf in 

België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn 

relaties in het land van herkomst. Betrokkene toont daarenboven niet aan waarom zijn recht op een 

menswaardig leven zou geschonden worden. Betrokkene toont bijgevolg en verder niet aan waarom hij 

zich in een prangende humanitaire situatie zou bevinden.   

Wat de lokale verankering van betrokkene betreft (betrokkene zou geïntegreerd zijn, heeft zich 

aangemeld voor Nederlandse lessen, zou Nederlands spreken, een kenniskring hebben uitgebouwd, als 

vrijwilliger hebben gewerkt, zou hier het centrum van zijn belangen hebben en legt een attest van 

werkbereidheid, een arbeidscontract en getuigenverklaringen voor). Er dient opgemerkt te worden dat 

betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Betrokkene beweert dat hij sinds 2006 in België 

zou verblijven. Echter betrokkene heeft geen enkele verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode 

zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus bewust genesteld in illegaal verblijf en het feit dat hij 

nu geïntegreerd zou zijn is louter het gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan de integratie 

van mijnheer onmogelijk een grond tot regularisatie vormen.   

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.  

  

Reden van de maatregel:  

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

visum.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker werpt in een enig middel, dat zich richt tegen de eerste bestreden beslissing, de 

schending op van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel 

en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“Betreffende het eerste en enige middel: Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de 

motiveringsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet. Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker 

onontvankelijk is en dit omwille van volgende redenen: (…). In dezelfde beslissing (pagina 2) staat te 

lezen dat verzoeker een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Reden van de maatregel: (…). 

Verzoeker kan zich met deze beslissingen niet akkoord verklaren, reden waarom hij beroep aantekent. 

Op 14.12.2009 werd voor verzoeker een regularisatieaanvraag ingediend, tijdens de grote 

regularisatiecampagne. Verzoeker zijn toenmalig raadsman maakte onder meer gebruik van het 

standaardformulier en kruiste volgende criteria aan waarvan zij van mening was dat verzoeker voldeed:   

 

Daarnaast gaf zij ook toelichting bij haar verzoekschrift in een begeleidend schrijven. Op 14.02.2011 liet 

dienst vreemdelingenzaken aan verzoeker weten dat zij instructies zouden afgeven tot afgifte van een 

BIVR aan verzoeker onder voorbehoud van voorlegging van een arbeidskaart B. Op 06.02.2012 

verklaarde dienst vreemdelingenzaken de aanvraag van verzoeker ongegrond. Dit betekent concreet 

aldus dat dienst vreemdelingenzaken heeft aanvaard dat verzoeker zich in buitengewone 

omstandigheden bevond om zijn aanvraag in ons land in te dienen en niet in zijn land van herkomst. 

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd en een schending is 

van de formele/materiële motiveringsverplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel en de beslissingen om die reden reeds dienen vernietigd te worden. Dat de 

bestreden beslissing stelt dat verzoeker zelf verantwoordelijk is voor zijn situatie en zijn integratie geen 

“grond” tot regularisatie kan vormen. Verzoeker meent dat deze motivering een schending is van artikel 

9 bis van de vreemdelingenwet en in strijd met hun eigen beslissing van 14.02.2011. Immers artikel 9 

bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: (…). Artikel 9 bis voorziet niet dat er enkel op 

bepaalde “gronden” een regularisatie kan bekomen worden. De wet voorziet geen gronden of criteria 

wanneer iemand wel of niet een aanvraag tot machtiging van verblijf dient te bekomen. Dat iemand 

aldus perfect als grond voor regularisatie zijn integratie/lokale verankering kan inroepen. Dat aldus de 

bestreden beslissing een schending is van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet daar waar zij 

motiveert: (…) 

Artikel 9 bis voorziet geen “gronden” tot regularisatie. Een regularisatieaanvraag dient individueel 

beoordeeld te worden in het kader van artikel 9 bis en op basis van de elementen opgeworpen in de 

aanvraag. In feite beoordeelt dienst vreemdelingenzaken de aanvraag van verzoeker in huidige casu 

strenger dan voorzien als in artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. Artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet voorziet immers geen gronden voor regularisatie. In feite voegt dienst 

vreemdelingenzaken voorwaarden toe aan artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. Dit is niet wettelijk, 

reden waarom de bestreden beslissing dient vernietigd te worden. Het is toch de bedoeling van de 

wetgever geweest dat iedere regularisatieaanvraag individueel wordt beoordeeld en dat alle elementen 

die worden opgeworpen in de aanvraag worden beoordeeld, inclusief integratie en lokale verankering. 

Waarom zou dit geen grond tot regularisatie kunnen vormen? Zeker en vast gelet op het feit dat dvz bij 

beslissing d.d. 14.02.2011 liet weten dat men bereid was om verzoeker een BIVR af te leveren. 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat hieromtrent een afdoende afweging werd gemaakt 

zodat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Maar de raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 

van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of 

zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. nr.101.624, 7 december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoeker de materiële motiveringsplicht flagrant schendt aangezien de 

gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken op grond van de feitelijke gegevens onredelijk tot 

zijn besluit is gekomen.” 

 

2.2. De formele motivering verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens 

kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij 

die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.3. Met de bestreden beslissing wordt de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet beoordeeld.  

 

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 één 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 diezelfde wet luidt als volgt:  

 

“§ 1. 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. (…)”  

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

afhalen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

In dit geval werd de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

 

2.4. De verzoeker stelt dat de bestreden beslissing zijn situatie niet individueel heeft beoordeeld. Hij stelt 

dat de verwerende partij onzorgvuldig en onredelijk heeft gehandeld door louter te stellen dat zijn 

integratie geen grond tot regularisatie kan vormen nu hij hier zelf verantwoordelijk voor is en verweerder 

hierdoor een voorwaarde toevoegt aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker betoogt eerst dat hij zijn regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet heeft ingediend op 14 december 2009, tijdens de grote regularisatiecampagne en hij 

op 14 februari 2011 in kennis werd gesteld dat er instructies tot afgifte van een BIVR zouden worden 

afgegeven onder voorbehoud van een voorlegging van een arbeidskaart B, waardoor het bestuur 

aanvaard zou hebben dat hij zich in buitengewone omstandigheid bevond om een aanvraag in België in 

te dienen. 
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De instructie van 19 juli 2009 waarbij illegaal in België verblijvende personen tijdelijk de mogelijkheid 

werd geboden om een regularisatieaanvraag in te dienen, werd met arrest nr. 198 769 van 9 december 

2009 door de Raad van State vernietigd zodat verzoeker zich niet op dienstige wijze kan beroepen op 

voornoemde vernietigde instructie en de erin vervatte criteria. Dit vernietigingsarrest heeft werking erga 

omnes, zodat verzoeker zich niet langer kan beroepen op de instructie. Verzoeker gaat bij zijn kritiek 

voorbij aan het feit dat het aan de gemachtigde niet toekomt om contra legem de ontvankelijkheid van 

een aanvraag niet te onderzoeken. De gemachtigde is gebonden door de vigerende wetgeving. 

Verzoekers betoog kan niet worden gevolgd. 

 

Voorts werd verzoeker de mogelijkheid geboden om tot verblijf gemachtigd te worden onder de 

voorwaarde van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit het administratief dossier blijkt dat aan 

verzoeker de arbeidskaart B geweigerd werd en dat hij dus niet voldeed aan de voorwaarde om tot 

verblijf toegelaten te worden. 

 

Waar hij verwijst naar zijn integratie en lokale verankering wordt in de bestreden beslissing als volgt 

gemotiveerd:  

  

“Wat de lokale verankering van betrokkene betreft (betrokkene zou geïntegreerd zijn, heeft zich 

aangemeld voor Nederlandse lessen, zou Nederlands spreken, een kennissenkring hebben uitgebouwd, 

als vrijwilliger hebben gewerkt, zou hier het centrum van zijn belangen hebben en legt een attest van 

werkbereidheid, een arbeidscontract en getuigenverklaringen voor). Er dient opgemerkt te worden dat 

betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. Betrokkene beweert dat hij sinds 2006 in België 

zou verblijven. Echter betrokkene heeft geen enkele verblijfsaanvraag ingediend om tijdens die periode 

zijn verblijf te wettigen. Betrokkene heeft zich aldus bewust genesteld in illegaal verblijf en het feit dat hij 

nu geïntegreerd zou zijn is louter het gevolg van zijn eigen houding. Om deze redenen kan de integratie 

van mijnheer onmogelijk een grond tot regularisatie vormen.”  

  

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet bevat geen criteria om de machtiging tot verblijf al dan niet 

toe te kennen en het bestuur beschikt wat dat betreft over een discretionaire bevoegdheid. Artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet bevat geen bepaling die het bestuur verplicht om steeds een machtiging tot 

verblijf toe te kennen indien de door de aanvrager aangevoerde elementen van lokale verankering 

bewezen zijn. Dit artikel bevat evenmin een bepaling die het bestuur verbiedt om rekening te houden 

met het feit dat de aanvrager er zelf voor heeft gekozen zich te nestelen in illegaal verblijf. De bestreden 

beslissing is niet gesteund op het feit dat verzoeker zich in illegaal verblijf bevond, wel dat hij ervoor 

heeft gekozen zich in illegaal verblijf te nestelen, te dezen zelfs gedurende drie jaar alvorens zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen, en dat zijn integratie louter een gevolg is van zijn eigen 

keuze. Anders dan verzoeker stelt, heeft het bestuur geen voorwaarde toegevoegd aan artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet noch zijn in dit artikel vastgelegde discretionaire bevoegdheid overschreden door 

met deze omstandigheid rekening te houden en te beslissen dat de gevraagde machtiging tot verblijf 

daarom te dezen niet kan worden toegekend (RvS 23 mei 2018, nr. 241.566). 

 

Verzoeker maakt geen schending aannemelijk van de motiveringsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, 

het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel 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. 
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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 vijfentwintig september tweeduizend 

achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


