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 nr. 186 100 van 27 april 2017 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 28 juni 2013 heeft 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 23 mei 2013 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 wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), beide aan de verzoeker op 

30 mei 2013 ter kennis gebracht. 

 

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 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoeker en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, komt op 9 augustus 2009 België 

binnen en vraagt op 11 augustus 2009 asiel aan. Op 18 mei 2010 beslist de Commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bij arrest nr. 47 188 van 11 augustus 2010 weigert de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoeker. 
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1.2. Op 26 mei 2010 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Nadat de aanvraag op 

14 september 2010 ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze op 1 februari 2011 ongegrond bevonden. 

 

1.3. Op 1 april 2011 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 19 januari 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. 

 

1.4. Op 2 april 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de 

verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

1.5. Op 5 juni 2012 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 26 juli 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard 

en wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.6. Op 16 juli 2012 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 23 mei 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit 

is de eerste bestreden beslissing, die aan de verzoeker op 30 mei 2013 ter kennis wordt gebracht. Deze 

beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.07.2012 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 onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkenen vroegen op 11.08.2009 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op datum van 

13.08.2010 afgesloten met de beslissing ‘weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire 

bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen geen gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 02.04.2012 en aan hen betekend op 

05.04.2012, en verblijven sindsdien illegaal in België. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput 

worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de procedure – namelijk 1 jaar – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. 

 

Betrokkenen beweren dat zij omwille van enorme problemen, waardoor hun leven en vrijheid bedreigd 

werden, hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en onverantwoord is 

om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland. Echter, betrokkenen leggen geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkenen omwille van enorme problemen, waardoor hun leven en vrijheid 

bedreigd werden, hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en 

onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

 

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 om aldaar 
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machtiging tot verblijf te vragen 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 verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was 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. 

 

Verder beweren betrokkenen dat zij aan de voorwaarden vervullen en zich dus in een identieke situatie 

bevinden als de mensen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet van 22.12.1999. 

Echter, het is aan de betrokkenen om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de 

situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men 

kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin betrokkenen verkeren 

analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Overigens wordt elk dossier naar 

aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, 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. 

 

Wat betreft het feit dat de heer S. (…) gedurende een periode gewerkt heeft als uitzendkracht; deze 

tewerkstelling werd enkel toegestaan zolang betrokkenen over een legaal verblijf beschikten. Zij had 

enkel als doel betrokkenen de mogelijkheid te geven om tijdens hun verblijf in hun eigen behoeften te 

voorzien. Vermits betrokkenen niet langer over een legaal verblijf beschikken, vervalt tevens hun 

officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit in aanraking zijn gekomen met het gerecht 

en een blanco strafregister hebben, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België 

verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkenen verblijven sedert 2009 in België, hebben Nederlandse 

lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie gevolgd, zijn werkwillig, hebben zich de Belgische 

samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt, hebben een grote vrienden- en kennissenkring en 

leggen getuigenverklaringen voor) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

(…)” 

 

1.7. Op 23 mei 2013 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht op 

30 mei 2013. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van de beslissing van G. W. (…), Administratief-assistent, gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië
1
, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven
2
. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

X 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 
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Betrokkene werd niet erkend als vluchteling en werd geen subsidiaire bescherming toegekend bij 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 13.08.2010. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep, in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. Zij ontwaart in hoofde 

van de verzoeker een gebrek aan het rechtens vereiste belang omdat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris bij het nemen van deze beslissing, die gestoeld is op artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid en een eventuele vernietiging van 

deze beslissing de verzoeker bijgevolg geen enkel nut kan opleveren. 

 

3.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebracht worden door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). 

 

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

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

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

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 

voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 

verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 

zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 

zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 

steeds mogelijk is. 

Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 

worden. 

Na 5[vijf] maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 

telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 

meer dan acht maanden mag bedragen.” 

 

Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissen” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057). 

 

Daargelaten de vraag of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen 

appreciatie vraagt die een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de 

opgeworpen exceptie te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woordje “moet” in voormeld 

artikel 7 niet uitsluit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo 

bepaalt artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de 

termijn voor vertrek dient te vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de 

betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2, van de 

Vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus 

onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in toepassing van artikel 74/14, §§ 1 en 3, van de 

Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister (c.q. de staatssecretaris) of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger 

belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land. Ook uit deze bepaling blijkt dat (de gemachtigde van) de bevoegde 

staatssecretaris bij de afgifte van het bevel in concreto dient te beoordelen of er elementen zijn die de 

afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen 

enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 
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74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden 

afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden 

afgegeven (artikel 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in 

concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden bevoegdheid uitsluit. 

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 trouwens dat de Raad terecht had gesteld “que la 

compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception d'irrecevabilité qu'elle 

avait soulevée, n'était pas fondée” (dat de bevoegdheid van de verzoekende partij (in cassatie) niet 

geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond was). Ook in zijn arrest 

nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 

1°, van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende partij kan afzien 

van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken vreemdeling zou 

miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer de schending van een “hogere” norm wordt 

aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 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. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 

aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 

zal afgeven. 

 

Ten overvloede kan er verder op worden gewezen dat de Raad in het kader van de materiële 

motiveringsplicht steeds kan nagaan of de motieven van het bestreden bevel steunen op werkelijke 

bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan 

daarbij nagaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht 

in een dergelijk geval de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg 

kunnen worden opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de 

genoemde “meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de 

schending van de grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of 

de materiële motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze 

voortvloeien dat een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste 

vaststellingen, of in strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, 

zonder dat daartegen met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een 

tekortkoming van het bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 

1164; RvS 5 februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032). Er kan in geen geval worden 

voorgehouden dat een verzoeker geen belang zou hebben bij het annulatieberoep wanneer wordt 

aangevoerd dat het bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast door een interne onwettigheid, 

precies omdat het onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak raakt en het bestuur na een 

eventuele vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde onwettigheid. 

 

3.3. De exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt verworpen. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen iuncto artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“'De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de 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 ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen' 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 
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'De motieven van de bestreden beslissing moeten de beslissing onderbouwen' (RvSt. nr. 103.789 en 

RvSt. nr 108.678., quod non in casu. 

 

III.2.1. Verzoeker verblijft minstens sedert augustus 2009 in het Rijk en heeft na een eerdere 

asielaanvraag op 16.07.2012 een verzoek tot verblijfsmachtiging in toepassing art. 9bis Vr.W. 

15.12.1980 ingediend bij verweerster strekkende regularisatie met het oog op een verblijf in het Rijk 

samen met zijn twee minderjarige kinderen. 

 

Volgens verweerster zouden de door verzoeker aangehaalde elementen in zijn aanvraag tot verblijf in 

het Rijk geen 'buitengewone omstandigheden' in zijn hoofde uitmaken en is hij thans langer in het Rijk 

dan de overeenkomstig artikel 6 Vr.W. 15.12.1980 toegelaten termijn zodat hem tevens een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt betekend, thans de bestreden beslissingen. 

 

Tevens stelt verweerster dat de bestreden beslissingen niet in strijd zijn met de waarborgen van het 

EVRM (mer bijzonder art. 8 houdende de bescherming van het recht op een privé- en gezinsleven) ter 

vrijwaring van de rechten van VERZOEKERS op hun privé- en ge- zinsleven, gelet hun verblijf samen in 

het Rijk van bijna 4 jaar. 

 

III.2.2. Het artikel 9bis Vr.W. 15.12.1980 zelf vermeldt echter geen inhoudelijke elementen of criteria die 

de invulling van het begrip 'buitengewone omstandigheden' duiden, verhelderen noch afbakenen. 

 

Derhalve komt het verweerster toe in alle redelijkheid aan te geven waarom de elementen die door 

verzoeker als buitengewone omstandigheden in zijn hoofde worden weerhouden in zijn verzoek tot 

machtiging tot verblijf, volgens haar niet als 'buitengewone omstandigheden' kunnen worden aanvaard, 

hierbij rekening houdende met de concrete omstandigheden eigen aan de zaak. 

 

Verweerster geeft in haar motivatie geen blijk werkelijk rekening te hebben gehouden met de concrete 

omstandigheden waarin en redenen waarom verzoeker met zijn gezin in het Rijk in het Rijk verblijft, met 

name de precaire en gevaarlijke leefomstandigheden in SERVIE die hun leven er bedreigt en het feit dat 

VERZOEKERS in het Rijk zijn geïntegreerd en er de zorg opnemen voor hun kinderen van resp. 9 en 14 

jaar oud. 

 

De integratie van verzoekers en hun bewezen werkwilligheid wordt afgedaan als zijnde niets ter zake 

doende wat in strijd is met de ratio legis en draagwijdte van art. 9bis Vr.W. 15.12.1980. 

 

De beide kinderen lopen daarenboven school in het Rijk en beheersen de Nederlandse taal, zodat zij 

zowel op taalvlak als op pedagogisch vlak volledig afhankelijk zijn van de Belgische (Vlaamse) schoolse 

inrichting en onderwijsopbouw en niet de Servische. 

 

Betrekkelijk de schoolloopbaan van de minderjarige kinderen van verzoeker heeft de Raad van State in 

haar arrest van 20.06.2000 nochtans beslist dat een onderbreking (of belemmering van) de 

schoolloopbaan als een buitengewone omstandigheid kan aanzien worden (R.v.St. (CE) nr. 88.076, 

RDE, 2000, nr. 109, 282-286). 

 

De bestreden beslissing is arbitrair, formalistisch, niet concreet gemotiveerd en aldus onredelijk. 

 

Ook om deze redenen al dient de eerste bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

III.2.3. Aangezien de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, dient als gevolg hiervan 

ook de tweede bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

Inderdaad, het feit dat de eerste bestreden beslissing wordt genomen heeft niet automatisch tot gevolg 

dat de tweede bestreden beslissing dient te worden genomen door verweerster. 

 

Dit is een discretionaire bevoegdheid van verweerster. 

 

Verweerster, alhoewel zij in de tweede bestreden beslissing geen verwijzing maakt naar de eerste 

bestreden beslissing, is het evident zo dat zij de tweede bestreden beslissing neemt naar aanleiding van 

de eerste (waardoor ook het beroep tot vernietiging van de tweede bestreden beslissing ontvankelijk is, 

nu niet ernstig kan worden geloochend dat ze niet connex zijn). 
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Aldus dient de tweede bestreden beslissing thans ook te worden vernietigd omdat verweerster een 

nieuwe beslissing dient te nemen en verzoeker ondertussen geacht wordt op het grondgebied te kunnen 

verblijven.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet; 

- de materiële motiveringsplicht; 

- het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Verzoekende partij houdt voor dat de motivatie van de bestreden beslissing geen blijk geeft dat werkelijk 

rekening werd gehouden met de concrete omstandigheden van hem en zijn gezin, m.n. met het feit dat 

de leefomstandigheden in Servië precair en gevaarlijk zijn, de integratie en werkwilligheid, en het feit dat 

de kinderen van verzoekende partij in het Rijk naar school gaan. 

 

De beschouwingen van verzoekende partij missen feitelijke grondslag. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikel 3 van de Wet van 29.07.1991 

en artikel 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing 

van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, 

maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij 

blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat 

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele 

motiveringsverplichting (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij geenszins kunnen worden 

aangenomen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag van verzoekende partij onontvankelijk werd verklaard. 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt 

ingediend. 

 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen. de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De verwerende partij laat gelden dat uit art. 9 Vreemdelingenwet, 

duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis 

Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- 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 
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blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- 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 bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom hij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst heeft ingediend, 

niet werden aanvaard of bewezen. 

 

De bestreden beslissing beantwoordt deze argumenten als volgt: 

"De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procédure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Betrokkenen vroegen op 11.08.2009 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op datum van 

13.08.2010 afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire 

bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen geen gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 02.04.2012 en aan hen betekend op 

05.04.2012, en verblijven sindsdien illegaal in België. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput 

worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de procédure — namelijk 1 jaar — was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. 

Betrokkenen beweren dat zij omwille van enorme problemen. waardoor hun leven en vrijheid bedreigd 

werden. hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en onverantwoord is 

om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland. Echter, betrokkenen leggen geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkenen omwille van enorme problemen, waardoor hun leven en vrijheid 

bedreigd werden, hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en 

onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

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 om aldaar 

machtiging tot verblijf te vragen 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 verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was 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. 

Verder beweren betrokkenen dat zij aan de voorwaarden vervullen en zich dus in een identieke situatie 

bevinden als de mensen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet van 22.12.1999. 

Echter, het is aan de betrokkenen ont de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de 

situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men 

kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin betrokkenen verkeren 

analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Overigens wordt elk dossier naar 

aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, 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. 

Wat betreft het feit dat de heer S. (…) gedurende een periode gewerkt heeft als uitzendkracht; deze 

tewerkstelling werd enkel toegestaan zolang betrokkenen over een legaal verblijf beschikten. Zij had 

enkel als doel betrokkenen de mogelijkheid te geven om tijdens hun verblijf in hun eigen behoeften te 

voorzien. Vermits betrokkenen niet langer over een legaal verblijf beschikken, vervalt tevens hun 
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officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. Wat betreft het 

aangehaalde argument dat betrokkenen nooit in aanraking zijn gekomen met het gerecht en een blanco 

strafregister hebben, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, 

verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

De overige aangehaalde elementen (betrokkenen verblijven sedert 2009 in België, hebben Nederlandse 

lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie gevolgd, zijn werkwillig, hebben zich de Belgische 

samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt, hebben een grote vrienden- en kennissenkring en 

leggen geluigonverklaringen voor) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld (RvS 24 oktober 2001, ni-. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980." 

(onderlijning en vetschrift toegevoegd) 

 

Uit dit antwoord blijkt dat de bestreden beslissing de door verzoekende partij aangehaalde argumenten 

betreffende de buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 

 

Deze overwegingen laten de verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen de aanvraag 

tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de bestreden beslissing vooreerst bekritiseert omdat 

in de bestreden beslissing geen rekening zou zijn gehouden met de precaire en gevaarlijke 

leefomstandigheden in Servië. 

 

De verwerende partij laat gelden dat dergelijke kritiek een herhaling vormt van hetgeen verzoekende 

partij reeds aanhaalde in zijn aanvraag, zonder dat hij ingaat op de motieven van de bestreden 

beslissing: "Betrokkenen beweren dat zij omwille van enorme problemen. waardoor hun leven en 

vrijheid bedreigd werden. hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en 

onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland. Echter, betrokkenen leggen geen 

bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen omwille van enorme problemen, waardoor hun 

leven en vrijheid bedreigd werden, hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen 

onmogelijk en onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland, volstaat niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.” 

 

Verzoekende partij wenst blijkbaar dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen overgaat tot een 

feitelijke herbeoordeling, doch de Raad kan dergelijke beoordeling niet maken. 

 

Met haar kritiek toont verzoekende partij niet aan dat de motieven in de bestreden beslissing kennelijk 

onredelijk zouden zijn. 

 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie voorts geheel terecht oordeelde dat de elementen van integratie en werkwilligheid op zich 

geen buitengewone omstandigheid konden vormen, en dat zij veeleer betrekking hebben op de 

gegrondheid van de ingediende aanvraag. 

 

Deze elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet 

in het land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van 

de Staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan bewijs van het 

voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden. 

 

De verwerende partij verwijst nog naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

waarin wordt geoordeeld dat: 

 

"Verzoekers wisten dat hun verblijf precair was. Dit wordt niet door verzoekers betwist. Terecht 

concludeerde de minister dat illegaal verblijf geen rechten kan doen ontstaan die een buitengewone 

omstandigheid uitmaken. Zoals reeds werd gesteld mogen de buitengewone omstandigheden niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om de verblijfsmachtiging te 

verkrijgen. Het langdurig verblijf op het Belgisch grondgebied en de daaruit volgende integratie heeft 

veeleer betrekking op argumenten ten gronde voor het bekomen van een recht op verblijf. Deze 

argumenten kunnen slechts in aanmerking worden genomen wanneer er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 
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verantwoorden, wat in deze niet het geval is. Van een tegenstrijdige of stereotiepe motivering is geen 

sprake. Tot slot dient de Raad vast te stellen dat verzoekers naar rechtspraak verwijzen zonder deze op 

hun persoonlijke situatie te betrekken. " (R.v.V. nr. 1613 dd. 11.9.2007) 

 

"Wat zijn verregaande integratie betreft, merkt de Raad op dat verzoeker in zijn aanvraag niet heeft 

aangetoond dat zijn integratie, zijn sociaal leven en zijn maatschappelijke inburgering het voor hem 

onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen. " (R.v.V. nr. 30 

421 van 18 augustus 2009) 

 

"In zoverre verzoeker met de „ integratie " ook verwijst naar de voorgelegde getuigenverklaringen die 

een uiting zijn van zijn sociale banden en verblijf, stelde de verwerende partij duidelijk dat ze niet 

verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. dus met andere 

woorden dat ze geen buitengewone omstandigheden uitmaken. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk 

dat er een beoordelingsfout of een gebrek aan motivering zou bestaan in hoofde van de verwerende 

partij). " (R.v.V. nr 24.876 van 23 maart 2009) 

 

Voorts werd ook het schoolgaan van de kinderen van verzoekende partij besproken in de bestreden 

beslissing. De gemachtigde van de Staatssecretaris oordeelde hieromtrent dat verzoekende partij niet 

aantoont dat scholing niet kan worden verkregen in het land van herkomst, terwijl er geen nood bestaat 

voor een gespecialiseerde scholing. Geen van deze motieven wordt betwist, of a fortiori weerlegd door 

verzoekende partij. 

 

Verzoekende partij herhaalt daarentegen andermaal louter de elementen die reeds werden aangehaald 

in de aanvraag op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet, zonder dat daarmee wordt aangetoond dat de 

aanvraag kennelijk onredelijk zou zijn beantwoord. 

 

Met de verwijzing naar een arrest van 20.06.2000 van de Raad van State, toont verzoekende partij 

evenmin aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld. 

Verzoekende partij toont niet aan dat zich in dezelfde omstandigheden te bevinden. 

 

Verzoekende partij toont nergens in concreto aan dat een tijdelijke verwijdering met het oog op het 

indienen van een aanvraag via de gewone procédure de kinderen schade zou toebrengen. 

 

De theoretische beschouwingen van verzoekende partij zijn niet van aard afbreuk te doen aan de 

motieven van de bestreden beslissing. 

 

Ten overvloede verwijst verwerende partij nog naar volgende rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen : 

"In zoverre verzoeker betoogt dat het schoollopen van zijn kind een buitengewone omstandigheid 

uitmaakt, dient erop gewezen te worden dat de Raad van State reeds meerdere malen geoordeeld dat 

het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken beslist dat de 

aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (R.v.St. nr. 

156.325 van 14 maart 2006, R.v.St. nr. 108.862 van 4 juli 2002, R.v.St. van 18 april 2002). In casu is de 

verplichte scholing bovendien in illegaal verblijf gestart. In tegenstelling tot wat verzoeker wenst te laten 

uitschijnen neemt de schoolplicht slechts aanvang in het kalenderjaar dat het kind zes jaar wordt. Het is 

niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken om te stellen dat 

het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben geschaad door zich te nestelen in een 

dergelijk illegaal verblijf. Verzoeker beperkt zich tot een theoretische uiteenzetting en toont niet met 

concrete gegevens aan waarom de scholing van zijn kind een buitengewone omstandigheid zou 

uitmaken. Verzoeker maakt een schending van de materiële motiveringsplicht niet aannemelijk. " 

(R.v.V. nr. 10.923 van 6 mei 2008) 

 

De verwerende partij wijst er bovendien nog op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime 

beleidsvrijheid heeft bij het beoordelen of elementen. die worden aangevoerd in een aanvraag. 

buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Wanneer 

de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op als 

rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 
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twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (R.v.V. nr. 14.410 van 25 juli 

2008). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. 

 

Verzoekende partij slaagt er niet in de beoordeling van de bestreden beslissing dat geen buitengewone 

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Hij maakt de aangevoerde schending van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen dan ook niet worden aangenomen. 

 

In zoverre de verzoekende partij tot slot nog voorhoudt dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

een "gevolgbeslissing" is van de beslissing tot ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging, 

laat de verwerende partij gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij niet kunnen worden 

aangenomen. 

 

Artikel 7, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"(…)" 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht afgegeven, nadat werd vastgesteld dat 

verzoekende partij langer dan toegelaten in het Rijk verblijft. Verzoekende partij betwist deze vaststelling 

ook niet in het inleidend verzoekschrift. 

 

Verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat een vernietiging van de 

onontvankelijkheidsbeslissing dd. 23.05.2013 in elk geval de vernietiging teweeg brengt van het bevel 

om het grondgebied te verlaten. Immers dient te worden opgemerkt dat het beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen schorsende werking heeft, terwijl het loutere feit dat een aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet hangende is, geen invloed heeft op de verblijfsstatus 

van verzoekende partij en derhalve niet verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten aan 

verzoekende partij wordt betekend. 

 

"Daarnaast dient te worden benadrukt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf de uitvoerbaarheid 

van een bevel om het grondgebied te verlaten niet opschort (RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 

2002, nr. 109.500; RvS 6februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 

132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950) en evenmin verhindert 

dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Het 

indienen van een aanvraag die erop gericht is een verblijfsmachtiging te verkrijgen heeft immers geen 

invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling (RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). Dienvolgens valt 

niet in te zien waarom verweerder, zo er al een aanvraag om machtiging tot verblijf werd ingediend, 

deze aanvraag zou moeten betrekken bij de motivering van de thans bestreden beslissing. " (R.v.V. nr. 

41 985 van 20 april 2010) 

 

De beschouwingen van verzoekende partij missen elke grondslag. 

 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk diende te worden verklaard. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, incluis het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, 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. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 
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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 casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite, met name dat de door de verzoeker aangehaalde elementen, met name de duur 

van zijn asielprocedure en het voorlopig verblijf dat hem in het kader daarvan werd toegestaan, zijn 

bewering dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten omwille van enorme problemen waardoor zijn 

leven en vrijheid bedreigd werden, artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, zijn bewering dat anderen in een gelijkaardige situatie op basis 

van de wet van 22 december 1999 werden geregulariseerd, het schoolgaan van zijn kinderen, de 

omstandigheid dat hij gedurende een periode gewerkt heeft als uitzendkracht, het argument dat hij nooit 

in aanraking kwam met het gerecht en een blanco strafregister heeft en de overige elementen met 

betrekking tot zijn verblijf en integratie in het Rijk, “geen buitengewone omstandigheid (vormen) waarom 

de betrokkenen de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure 

namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland”, waarbij voor elk van deze elementen genoegzaam wordt toegelicht 

waarom dit het geval is. Tevens wordt in de tweede bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, en bevat ook deze 

beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoeker “langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd” nu hij bij arrest van 13 augustus 2010 van de Raad niet werd erkend als vluchteling 

en geen subsidiaire bescherming kreeg toegekend. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissingen worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen 

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

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen iuncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

4.3.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

op grond waarvan de eerste bestreden beslissing werd genomen. 

 

Hierin wordt het volgende bepaald: 

 

“§ 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. 

(…)” 
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Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de regel vervat in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, die 

bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet 

aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn 

plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een 

vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel 

indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te 

worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in 

de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling 

zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke 

of consulaire post. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen dient als 

uitzonderingsbepaling restrictief te worden geïnterpreteerd. 

 

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard omdat de buitengewone 

omstandigheden die de verzoeker had ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen aanvraag om 

machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

De verzoeker werpt op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris daarbij geen rekening 

heeft gehouden met de redenen waarom hij met zijn gezin in het Rijk verblijft, met name de precaire en 

gevaarlijke leefomstandigheden in Servië die hun leven bedreigen en het feit dat hij in het Rijk 

geïntegreerd is en de zorg voor zijn kinderen op zich neemt. Uit een eenvoudige lezing van de eerste 

bestreden beslissing blijkt evenwel dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris wel degelijk 

rekening heeft gehouden met de vermeende precaire en gevaarlijke leefomstandigheden in Servië. Hij 

overweegt hieromtrent immers dat de verzoeker geen bewijzen voorlegt die zijn bewering dat hij omwille 

van enorme problemen zijn land van herkomst heeft verlaten kunnen staven en dat “(d)e loutere 

vermelding dat betrokkenen omwille van enorme problemen, waardoor hun leven en vrijheid bedreigd 

werden, hun land van herkomst hebben verlaten en dat het voor hen onmogelijk en onverantwoord is 

om de aanvraag te doen vanuit hun thuisland, (…) niet (volstaat) om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden”. Daarnaast blijkt uit de eerste bestreden beslissing dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris ook de integratie van de verzoeker in rekening heeft gebracht, nu hij heeft 

gemotiveerd dat “(g)ewone sociale relaties (…) niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

(vallen)” en dat “(d)e overige aangehaalde elementen (betrokkenen verblijven sedert 2009 in België, 

hebben Nederlandse lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie gevolgd, zijn werkwillig, hebben 

zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt, hebben een grote vrienden- en 

kennissenkring en leggen getuigenverklaringen voor) (…) niet (verantwoorden) dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend”, doch tot de gegrondheid van de procedure behoren en 

in deze fase niet worden behandeld. Wat betreft de omstandigheid dat de verzoeker de zorg voor zijn 

kinderen op zich neemt, wordt er op gewezen dat dit zeer lovenswaardig is, doch in de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet werd aangehaald als buitengewone omstandigheid, zodat het de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris niet kan worden verweten hiermee geen rekening te hebben 

gehouden bij het nemen van de eerste bestreden beslissing. Bovendien heeft de gemachtigde met 

betrekking tot de gezinssituatie van de verzoeker overwogen dat “de verplichting om terug te keren naar 

het land van herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van 

een verbreking van de familiale banden geen sprake is”. Aldus belet de eerste bestreden beslissing de 

verzoeker niet om verder de zorg voor zijn kinderen te blijven opnemen. Uit het voorgaande blijkt dat wel 

degelijk rekening werd gehouden met de door de verzoeker in zijn aanvraag aangehaalde redenen 

waarom zijn gezin in het Rijk verblijft. Minstens laat de verzoeker na concrete elementen aan te brengen 

die door de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten onrechte werden veronachtzaamd. 

 

Voorts werpt de verzoeker op dat zijn integratie en zijn bewezen werkwilligheid worden afgedaan als 

niet ter zake doende, wat volgens hem in strijd is met de ratio legis en de draagwijdte van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. In de eerste bestreden beslissing wordt met betrekking tot de integratie en 

de werkwilligheid van de verzoeker overwogen dat “(d)e overige aangehaalde elementen (betrokkenen 

verblijven sedert 2009 in België, hebben Nederlandse lessen en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie 

gevolgd, zijn werkwillig, hebben zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt, 

hebben een grote vrienden- en kennissenkring en leggen getuigenverklaringen voor) (…) niet 

(verantwoorden) dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend”, doch tot de 

gegrondheid van de procedure behoren en in deze fase niet worden behandeld. Deze motivering is 
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volledig in lijn met de rechtspraak van de Raad van State, die reeds verschillende keren heeft beslist dat 

de elementen van integratie geen buitengewone omstandigheid vormen waarom een vreemdeling de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure. Zo oordeelde de Raad 

van State in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking 

hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede 

integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de 

aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het 

buitenland, is ingediend”. De omstandigheid dat de verzoeker hierover een andere mening heeft dan de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, volstaat niet om aan te tonen dat dit motief kennelijk 

onredelijk, feitelijk niet correct, of in strijd met (de ratio legis van) artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

is. 

 

Daarnaast laat de verzoeker gelden dat zijn beide kinderen school lopen in het Rijk en de Nederlandse 

taal beheersen, zodat zij zowel op taal- als op pedagogisch vlak volledig afhankelijk zijn van de Vlaamse 

en niet van de Servische onderwijsopbouw. Hij verwijst hierbij tevens naar het arrest nr. 88.076 van 

20 juni 2000 van de Raad van State. Er dient evenwel op te worden gewezen dat de Raad van State 

reeds meerdere malen – en na het door de verzoeker vernoemde arrest van 20 juni 2000 – heeft 

geoordeeld dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande 

kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (cf. RvS 18 april 2002, nr. 105.633; RvS 

4 juli 2002, nr. 108.862; RvS 14 maart 2006, nr. 156.325). Door te verwijzen naar één (minder recent) 

arrest van de Raad van State waarin anders wordt geoordeeld, toont de verzoeker niet aan dat in de 

eerste bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze wordt geoordeeld dat “(h)et feit dat hun 

kinderen hier naar school gaan, (…) niet aanzien (kan) worden als een buitengewone omstandigheid 

daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden” 

en dat tevens “de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde 

infrastructuur (behoeft) die niet in het land van herkomst te vinden is”. De verzoeker betwist de 

vaststelling dat zijn kinderen “geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur 

die niet in het land van herkomst te vinden is (behoeven)” niet. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

eerste bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de eerste bestreden beslissing werd 

genomen, kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

4.3.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

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

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de eerste 

bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel 

gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, 

niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden 

dat de gemachtigde bij het nemen van de eerste bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft 

geschonden. 

 

4.3.5. Aangezien de grieven, die gericht zijn tegen de eerste bestreden beslissing, ongegrond zijn en er 

geen andere middelen worden aangevoerd die tot de nietigverklaring van deze beslissing kunnen 

leiden, dient niet te worden ingegaan op de door de verzoeker geopperde hypothese dat “(a)angezien 
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de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, (…) als gevolg hiervan ook de tweede 

bestreden beslissing (dient) te worden vernietigd”. 

 

4.3.6. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoeker 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 zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 

 


