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 nr. 148 405 van 23 juni 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X - X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen 

X en X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 5 maart 2014 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, hebben 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 

februari 2014 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, onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 

februari 2014 tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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 27 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de tweede verzoekende partij bijgestaan door advocaat F. ALDELHOF, 

die loco advocaat B. SOENEN tevens verschijnt voor de eerste verzoekende partij en advocaat E. 

MATTERNE, die 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 11 juni 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissingen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

1.2. Op 10 juni 2013 dienen verzoekers 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 verkort: de vreemdelingenwet).  

 

1.3. Op 5 februari 2014 neemt de gemachtigde de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 7 februari 2014. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.06.2013 werd 

ingediend door: 

 

Y. A. […] 

 

+ parter 

M. L. […] 

 

+ wettelijke vertegenwoordigers van  

Y. A. […] 

Y. A. […] 

 

Nationaliteit: […] 

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 onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De elementen van integratie - met name dat verzoekers sinds 2010 in België verblijven, dat zij 

Nederlandse taallessen hebben gevolgd, dat verzoekster diploma's voorlegt, dat zij attesten van 

inburgering voorleggen, dat zij lid zijn van de bibliotheek, dat zij deelnemen aan allerlei activiteiten, dat 

hun kinderen naar de kunstacademie gaan en lid zijn van verschillende verenigingen, dat zij een 

vrienden- en kennissenkring hebben uitgebouwd en getuigenverklaringen voorleggen - kunnen niet als 

buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Verzoekster wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. De asielaanvraag van verzoekster, 

ingediend op 11.10.2010, werd afgesloten op 05.04.2011 met een weigeringsbeslissing door het CGVS, 

haar diezelfde dag betekend. Verzoekster had immers in 2010 en visum verkregen voor Tsjechië, 

waardoor volgens de Dublin- bepalingen Tsjechië verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag. Verzoekster diende dan ook gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en zich naar Tsjechië te begeven indien zij wenste dat haar asielaanvraag zou onderzocht 

worden. Verzoeker verkoos echter om geen gevolg te geven aan dit bevel en diende samen met haar 

echtgenoot een aanvraag conform artikel 9ter in op 19.05.2011, waarna zij in het bezit werden gesteld 

van een attest van immatriculatie op 24.06.2011. Verzoekers waren op de hoogte dat dit verblijf dat hen 

mogelijk slechts tijdelijk werd toegestaan in afwachting van een beslissing ten gronde en dat zij bij een 

negatieve beslissing het land zouden dienen te verlaten. Deze beslissing werd afgesloten op 11.06.2012 

en het bevel om het grondgebied te verlaten werd hen betekend op 12.07.2012. Op 12.06.2013 dienden 

verzoekers een tweede aanvraag conform artikel 9ter in, die werd afgesloten met een onontvankelijke 

beslissing op 01.08.2013. De argumenten dat verzoekers niet zouden kunnen terugkeren naar het land 

van herkomst omwille van medische redenen en omdat er nog een aanvraag 9ter hangende zou zijn, 

kunnen bijgevolg niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden, aangezien verzoekers hier 
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geen enkel begin van bewijs van voorleggen en aangezien de medische elementen reeds werden 

onderzocht en afgewezen door onze diensten. 

 

Verzoekers halen aan dat zij in geen enkel land over een niet-precaire verblijfstitel zouden beschikken, 

doch leggen hier geen enkel bewijs van voor en tonen niet aan dat zij niet zouden kunnen terugkeren 

naar Armenië. De loutere bewering dat verzoekers niet zouden kunnen terugkeren naar het land van 

herkomst, kan niet weerhouden worden. Het is bovendien in de eerste plaats aan verzoekers zelf om 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, waarbij verschillende attesten en rapporten worden 

voorgelegd, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet 

aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. Betrokkenen waren op de hoogte dat de scholing van de 

kinderen slechts tijdelijk werd toegestaan zolang de asielprocedure lopende was en zolang zij in het 

bezit waren van een attest van immatriculatie in het kader van de procedure 9ter, om de ontwikkeling 

van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Verzoekers waren op de hoogte dat zij bij 

een negatieve beslissing het land zouden dienen te verlaten. Het feit dat de kinderen hier nog steeds 

school lopen en zich verder geïntegreerd hebben, is het gevolg van de eigen keuzes van verzoekers om 

deze procedures in te dienen en af te wachten, en nadien geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Bijgevolg kunnen verzoekers zich nu niet beroepen op de scholing van hun 

kinderen als reden waarom zij niet zouden kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Verzoekers 

zijn zelf verantwoordelijk voor de situatie waarin zij en hun kinderen zich bevinden. 

 

Verzoekers verwijzen hierbij nog naar artikel 49, artikel 29 en artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. 

Verzoekers halen aan dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand, dat rekening dient 

gehouden te worden met het belang van de kinderen, dat zij psychologische schade zouden oplopen bij 

een terugkeer, dat dit een identiteitsbreuk zou betekenen en dat de kinderen zich persoonlijk gekrenkt 

en afgewezen zouden voelen bij een terugkeer naar het land van herkomst. Deze elementen kunnen 

niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid aangezien - zoals hierboven reeds werd 

uiteengezet - verzoekers zelf verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin zij hun gezin gebracht 

hebben. Verzoekers waren steeds op de hoogte dat hun verblijf in België mogelijk slechts precair was. 

Bovendien staaft de advocaat van verzoekers deze beweringen niet met de nodige bewijzen. De loutere 

vermelding van het IVRK volstaat niet om als buitengewone omstandigheid weerhouden te worden. Wat 

betreft het aanhalen van art. 12 van het EVRK kan nog opgemerkt worden dat, hoewel de hoorplicht 

inhoudt dat betrokkenen de mogelijkheid moet gegeven worden om hun standpunt op nuttige wijze naar 

voren te brengen, dit horen niet betekent dat betrokkenen mondeling dienen gehoord te worden. Art. 

12.2 van het EVRK voorziet dat het kind dit zelf kan doen of via een vertegenwoordiger. Bij een 

aanvraag 9bis wordt het kind vertegenwoordigd door de ouders, die de mogelijkheid hebben alle 

elementen (inclusief deze van hun kinderen) naar voren te brengen, hetzij in de aanvraag, hetzij via 

aanvullende stukken. Niets verhindert de ouders overigens om een schrijven van hun kinderen bij de 

aanvraag te voegen. Ten slotte dient er op gewezen te worden dat de Vreemdelingenwet voor wat 

betreft art. 9bis niet voorziet in een mondelinge procedure. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst voor het hele 

gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

De advocaat van betrokkenen meent tenslotte dat de aanvraag van betrokkenen op gelijke voet staat 

met de wet van 22.12.1999. Deze wet was echter een enige en unieke operatie. De criteria voor 

regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op 

grond van art. 9bis van de wet van 1980.” 
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1.4. Op dezelfde datum werd ten aanzien van de eerste verzoekende partij, verzoeker, een inreisverbod 

opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die ter kennis werd gebracht op 7 februari 2014 en als 

volgt werd gemotiveerd: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de heer, die verklaart te heten: 

 

Naam, voornaam: Y. A. […] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit:  […] 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Aan de betrokkene werd een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 12.07.2012. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

 o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Verzoeker heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

11.06.2012, hem betekend op 12.07.2012. 

 

Betrokkene heeft, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft hij een aanvraag 9bis 

ingediend op 10.06.2013.” 

 

1.5. Aan verzoekster en de kinderen werd een inreisverbod opgelegd op 5 februari 2014. Dit is de derde 

bestreden beslissing die ter kennis werd gebracht op 7 februari 2014 en als volgt werd gemotiveerd: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan mevrouw, die verklaart te heten: 

 

Naam, voornaam: M. L. […] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit:  […] 

 

+ 2 minderjarige kinderen  

Y. A. […] 

Y. A. […]  

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Aan de betrokkene werd een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 12.07.2012. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
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o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

 o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Verzoekster heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

11.06.2012, haar betekend op 12.07.2012. 

 

Betrokkene heeft, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft zij een aanvraag 9bis 

ingediend op 10.06.2013.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt een exceptie van onontvankelijkheid op door gebrek aan de vereiste samenhang 

tussen de bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard en de bestreden beslissingen tot afgifte 

van een inreisverbod.  

 

2.2. De Raad merkt op dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507).  

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835).  

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandeling een verschillend belang voor de verzoekende partij vertoont, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  

 

Verzoekers vragen in het verzoekschrift om de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, te vernietigen 

evenals de beslissingen houdende het inreisverbod. Zij geven echter geen enkele verantwoording voor 

het gegeven dat zij verschillende beslissingen in één verzoekschrift bestrijden.  

 

In casu is de Raad van oordeel dat de thans voorliggende beslissingen, met name enerzijds de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet en anderzijds de jegens verzoekers getroffen inreisverboden op grond van 

artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat 

ze samen worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter 

voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling.   

 

De eerste bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het louter indienen van dergelijke 

aanvraag, met het oog op het verkrijgen van een voorlopige machtiging tot verblijf, heeft geen gevolgen 

voor de verblijfsrechtelijke toestand. Het indienen van dergelijke aanvraag, die in wezen een 

gunstmaatregel uitmaakt, verleent geen enkele garantie op een toekomstig verblijfsrecht noch verhindert 

het dat maatregelen tot terugkeer of verwijdering worden genomen in geval van illegaal verblijf. De 
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beslissing waarbij de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt bevonden, heeft evenmin implicaties op de verblijfsrechtelijke toestand.  

 

De thans bestreden beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt enkel de vaststelling in dat verzoekers niet hebben 

aangetoond dat zij zich in buitengewone omstandigheden bevinden die hen verhinderen om hun 

aanvraag in te dienen via de reguliere weg, met name via de diplomatieke vertegenwoordiging in hun 

land van herkomst of het land waar zij gerechtigd zijn te verblijven. Met de desbetreffende 

onontvankelijkheidsbeslissing wordt geen enkele uitspraak gedaan, zij het in positieve dan wel in 

negatieve zin, omtrent de toekenning van een verblijfsmachtiging.  

 

Bijgevolg is er geen sprake van enige incidentie van de eventuele onwettigheid van de eerste bestreden 

beslissing op de wettigheid van de aan verzoekers opgelegde inreisverboden in toepassing van artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet.  

 

De opgelegde inreisverboden zijn gestoeld op het feit dat verzoekers geen gevolg hebben gegeven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten van 11 juni 2012, dat hen op 12 juli 2012 werd ter kennis 

gebracht en vinden juridische grondslag in artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

Ook hier dient te worden opgemerkt dat de eventuele onwettigheid van het opgelegde inreisverbod geen 

implicaties kan hebben op de wettigheid van de eerste bestreden beslissing.  

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van verzoekers dat zij zich wenst te gedragen naar de wijsheid van 

de Raad.  

 

Het blijkt derhalve en het wordt niet betwist dat de eerste bestreden beslissing enerzijds en de tweede 

en derde bestreden beslissing houdende het inreisverbod anderzijds een verschillende juridische 

grondslag hebben en het gevolg zijn van onderscheiden procedures en vaststellingen. Het feit dat de 

bestreden beslissingen op dezelfde dag zijn genomen, doet geen afbreuk aan het feit dat de 

voornoemde bestreden beslissingen op een onderscheiden rechtsgrond genomen zijn en dat de 

vernietiging van de eerste bestreden beslissing, zoals supra aangegeven, geen gevolgen heeft voor de 

wettigheid van de tweede en de derde bestreden beslissing en vice versa. Het enkele feit dat de 

bestreden beslissingen op dezelfde dag genomen werden, toont onvoldoende de samenhang tussen de 

verschillende beslissingen aan. Er dient tevens te worden opgemerkt dat deze beslissingen afzonderlijk 

aan verzoekers werden ter kennis gebracht, telkens met vermelding van de beroepsmogelijkheden. De 

inhoud van de eerste bestreden beslissing bepaalt geenszins de inhoud van de overige bestreden 

beslissingen. Tevens stelt de Raad vast dat in het onderliggende verzoekschrift op duidelijke wijze ten 

aanzien van enerzijds de eerste en anderzijds de overige bestreden beslissingen verschillende grieven 

worden aangevoerd, waarbij andere feitelijke gegevens moeten in ogenschouw genomen worden en 

andere rechtsvragen moeten worden opgelost. 

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift verschillende beroepen werden 

ingesteld die echter een afzonderlijk onderzoek vergen.  

 

Er is dan ook geen sprake van een voldoende samenhang tussen de onderscheiden bestreden 

beslissingen, zijnde de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis onontvankelijk wordt verklaard enerzijds en de tweede en de derde bestreden 

beslissing houdende de inreisverboden anderzijds. 

 

Dienvolgens kan het beroep niet ontvankelijk verklaard worden voor zowel de eerste bestreden 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt als voor de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

In casu dient te worden geopteerd voor de ontvankelijkheid van het beroep wat de inreisverboden 

betreft. De Raad herinnert er immers aan dat, wanneer de bestreden rechtshandelingen een 

verschillend belang voor de verzoekende partij vertonen, het beroep geacht zal worden tegen de 

belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 september 2005, nr. 

149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 30 oktober 1996, nr. 

62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. Afdeling 

bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  
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In casu vertonen de bestreden inreisverboden een groter belang voor verzoekers dan de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. De verwerende partij voert hieromtrent ter terechtzitting geen betwisting.  

 

Artikel 1, 8° van de vreemdelingenwet definieert het inreisverbod als volgt:  

 

“inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering”  

 

Artikel 74/11, § 3, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend.”  

 

Met de tweede en de derde bestreden beslissing wordt aan verzoekers een inreisverbod voor de duur 

van drie jaren opgelegd, hetgeen gelet op de artikelen 1, 8° en 74/11, § 3 van de vreemdelingenwet 

impliceert dat verzoekers gedurende drie jaren na de kennisgeving ervan niet toegelaten kunnen 

worden tot het grondgebied en niet kunnen verblijven op het grondgebied van de lidstaten die het 

Schengenacquis toepassen.  

 

De verstrekkende gevolgen op verblijfsrechtelijk vlak, die de grenzen van het Rijk overstijgen en die ook 

tot drie jaren in de toekomst voortduren, maken dan ook dat de aan verzoekers opgelegde 

inreisverboden de belangrijkste beslissingen vormen die middels huidig verzoekschrift worden 

bestreden.  

 

Gelet op het gebrek aan voldoende samenhang tussen de eerste bestreden beslissing en de bestreden 

beslissingen houdende de inreisverboden, wordt, gelet op de voorgaande vaststellingen, het beroep 

ontvankelijk verklaart ten aanzien van de tweede en de derde bestreden beslissing. Het beroep is 

bijgevolg onontvankelijk in de mate het gericht is tegen de beslissing houdende de onontvankelijkheid 

van de verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep in de mate dat het gericht is tegen de beslissingen van 5 februari 2014 

houdende de inreisverboden 

 

3.1. In een tweede middel dat de inreisverboden betreft, voeren verzoekers onder meer een schending 

aan van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna verkort: de wet van 29 juli 1991). 

 

Zij betogen onder meer dat verweerder bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden het 

evenredigheidsbeginsel indachtig dient te zijn. Zij menen dat de inreisverboden enkel en alleen worden 

gemotiveerd dat er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan (niet aan de terugkeerverplichting 

voldaan) doch dat dit geen afdoende motivering is want te algemeen en stereotiepe is om de maximale 

termijn van 3 jaar op te leggen voor wat het inreisverbod betreft, dat artikel 74/11, § 2, tweede lid van de 

vreemdelingenwet uitdrukkelijk stelt dat rekening dient gehouden te worden met humanitaire redenen, 

dat in casu dergelijke humanitaire redenen zonder twijfel aanwezig zijn, daar zij geïntegreerd zijn en 

minderjarige kinderen hebben die reeds drie jaar hier naar school gaan, dat een inreisverbod afleveren 

zonder enige verwijzing naar de specifieke situatie van verzoekers en hun kinderen, hoewel deze 

gekend is, een schending inhoudt van de motiveringsplicht. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, met name artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet en naar 

het feit dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan daar verzoekers geen gevolg hebben 

gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 11 juni 2012, geen stappen hebben 
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ondernomen om het Belgisch grondgebied en het Schengengrondgebied te verlaten en een aanvraag 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet hebben ingediend.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt dan ook geenszins 

aangetoond.  

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering eveneens afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

In casu is de toepasselijke wetsbepaling artikel 74/11 van de vreemdelingenwet.  

 

Dit artikel luidt als volgt:  

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

(…)”  

 

Verzoekers betwisten dat de motivering afdoende is. Zij wijzen op het feit dat artikel 74/11, § 1 van de 

vreemdelingenwet stelt dat rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval. Zij stippen aan dat de reden waarom direct gekozen wordt voor de maximale termijn van drie jaar 

geenszins wordt verduidelijkt. Zo heeft verweerder een variabele termijn tussen nul en drie jaar die hij 

kan opleggen. Bijgevolg betogen zij dat in het licht van deze omstandigheden het dan ook volstrekt 

onredelijk en disproportioneel is om aan verzoekers een inreisverbod voor de duur van drie jaar op te 

leggen.  

 

Zoals verzoekers terecht aanvoeren, vereist artikel 74/11 van de vreemdelingenwet dat moet worden 

rekening gehouden bij het bepalen van de duur van het inreisverbod met de specifieke omstandigheden 

van elk geval. Zij voert aan dat enkel werd gemotiveerd omtrent het bevel om het grondgebied te 

verlaten, terwijl nergens uit de motivering kan worden afgeleid dat er met de persoonlijke situatie van 

verzoekers werd rekening gehouden. Verzoekers stellen dat niet uit de bestreden beslissingen kan 

worden afgeleid dat rekening werd gehouden met alle elementen waarover verweerder beschikte.  

 

De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, de duur van het 

inreisverbod dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

van elk geval. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.). In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding met betrekking tot 

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt 

echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met 

“alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” 

(Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

In casu stelt de Raad vast dat niet uit de bestreden beslissingen blijkt dat verweerder enigszins een 

individueel onderzoek heeft gedaan bij het bepalen van de duur van het inreisverbod. Zoals verzoekers 

terecht laten gelden, impliceert het opleggen van een inreisverbod niet dat daarbij ook de 

maximumtermijn van drie jaar moet worden opgelegd. De duur van het inreisverbod moet 

overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet immers worden vastgesteld door 

rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval.  
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Waar verweerder in de nota aanvoert dat omtrent de specifieke omstandigheden van het geval 

verzoekers niet aantonen welke specifieke omstandigheden in casu aanwezig zijn, wijst de Raad erop 

dat elke administratieve beslissing op zich afdoende moet worden gemotiveerd en bijgevolg elk 

inreisverbod conform artikel 74/11 van de vreemdelingenwet moet worden gemotiveerd, dat bovendien 

uitdrukkelijk stelt dat met de specifieke omstandigheden van elk geval moet worden rekening gehouden.  

 

Uit de verwijzing van verweerder naar het feit dat verzoekers geen gevolg hebben gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, zij geen stappen hebben ondernomen om het grondgebied te 

verlaten en een aanvraag 9bis hebben ingediend, kan niet worden afgeleid dat er rekening werd 

gehouden met de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak voor het bepalen van de duur van het 

inreisverbod. Zonder het bestuur de verplichting te willen opleggen te motiveren aangaande alle 

argumenten die in een aanvraag om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen werden 

opgenomen, moet minstens uit de bestreden beslissing blijken dat er wel degelijk rekening is gehouden 

met de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.  

 

De Raad benadrukt dat hij niet in de plaats van het bestuur het dossier kan beoordelen en vaststellen 

dat er mogelijks geen specifieke omstandigheden voorhanden zijn die zich verzetten tegen het opleggen 

van de maximumtermijn van 3 jaar, zodat een dergelijke verduidelijking in de nota met opmerkingen 

dient te worden beschouwd als een a posteriori motivering.  

 

De motivering is bijgevolg niet afdoende en niet evenredig aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Een schending van artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt aangenomen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 5 februari 2014 waarbij een inreisverbod wordt opgelegd (bijlages 

13sexies), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen betreffende de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 

februari 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting drieëntwintig juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 

 


