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 nr. 112 931 van 28 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X    

3. X    

4. X    

5. X    

6. X    

7. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, X, X, X en X, die verklaren van Libanese nationaliteit te zijn, op 12 

juni 2013 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 

11 april 2013 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. 

 

Gezien titel Ibis, 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 2 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 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. Verzoekende partijen dienden via een op 4 maart 2012 gedateerd schrijven een aanvraag in om, in 

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

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 

tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.2. Verwerende partij nam op 11 april 2013 de beslissing waarbij de aanvraag van verzoekende 

partijen om in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet tot een verblijf te worden 

gemachtigd onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekende partijen op 15 mei 2013 

ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.03.2012 werd 

ingediend door: 

 

[H.I.] […] 

 

+ echtgenote: [K.L.] 

 

+ 3 meerderjarige kinderen: 

 

- [H.B.] […] 

- [H.A.] […] 

- [H.A.] […] 

 

+ 1 minderjarige kind: 

 

- [H.M.] […] 

 

+ meerderjarige neef (OV: 6140664) 

 

- [B.M.] 

 

allen van nationaliteit: Libanon […] 

 

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 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 03.09.2007 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 20.06.2008 

afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procedure - namelijk iets minder dan tien 

maanden - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkenen beweren dat zij tot een bijzonder kwetsbare groep vreemdelingen behoren, met name 

Libanezen uit Al Nabatiye, en zij beroepen zich bijgevolg op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de 

toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze 

vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 

05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de reisadviezen van zowel de Belgische als de Nederlandse ministeries 

van Buitenlandse Zaken; dit kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid aangezien 

deze adviezen betrekking hebben op toeristische reizen en bijgevolg niet van toepassing zijn op 

betrokkenen, die de Libanese nationaliteit hebben. Bovendien is dit een algemeen advies, dat niet 

toegepast wordt op de eigen situatie van betrokkenen. 
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Wat de opgeworpen schending van art. 8 EVRM betreft, wordt opgemerkt dat de beslissing geen bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat. Betrokkenen zullen ten gevolge de beslissing dan ook niet 

verplicht worden om het grondgebied te verlaten, waardoor zij de schending van art 8 EVRM niet 

dienstig kunnen opwerpen. 

 

Het feit dat hun minderjarig kind, [H.M.], hier naar school gaat, 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 het kind geen gespecialiseerd 

onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

 

Wat de scholing van de nu meerderjarige kinderen betreft; dit element vormt geen buitengewone 

omstandigheid daar zij niet langer school- en/ of leerplichtig zijn en betrokkenen evenmin bewijzen 

voorleggen dat de meerderjarige kinderen als volwaardige leerlingen aan een door de overheid erkende 

onderwijsinstelling, zijnde hogeschool of universiteit, zijn ingeschreven. 

 

Voor wat betreft de bewering dat er voor de heer [B.M.] een voogd werd toegewezen, dient er 

opgemerkt te worden dat de heer [B.] meerderjarig is en dus niet langer vertegenwoordig[d] dient te 

worden door een voogd. Bijgevolg kan dit element niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

 

Tot slot wat betreft de bewering dat betrokkene niet over de financiële middelen zou beschikken om de 

aanvraag tot regularisatie te doen vanuit hun land van herkomst, dient er gesteld te worden dat dit 

element niet van toepassing is aangezien de beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten 

bevat. Indien betrokkenen uit eigen vrije beweging willen terugkeren naar hun land van herkomst, staat 

het hen steeds vrij hiertoe een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om 

zo de nodige financiële steun te verkrijgen voor een terugreis. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkenen hebben Nederlandse lessen gevolgd, zijn werkwillig 

en leggen diverse getuigenverklaringen en een petitie 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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing    

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

verzoekende partijen te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve moet worden vastgesteld dat derde verzoekende partij, geboren op 16 september 1996, als 

minderjarige niet over de vereiste bekwaamheid beschikt om zonder vertegenwoordiging, een annulatie-

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te stellen. Het beroep tot nietigverklaring is 

bijgevolg niet ontvankelijk in de mate dat het is ingesteld door derde verzoekende partij in eigen naam 

(cf. RvS 15 februari 2006, nr. 155.037). 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van 

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheids-

beginsel. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 
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“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). 

 

[...] Uiteenzetting: 

 

Volgens verweerster: 

 

- kunnen verzoekers niet worden beschouwd als een 'kwetsbare groep vreemdelingen' : 'aangezien de 

instructie 19.07.2009 werd vernietigd door de Raad van State', wat dus volgens verweerster betekent 

dat het al dan niet behoren tot een 'kwetsbare groep vreemdelingen' louter te bepalen valt op basis van 

de vernietigde instructie 19.07.2009 ? 

 

Dit terwijl de geboortestad van verzoekers op zo'n 56 km gelegen is van Beirut en dat de algemene 

veiligheidstoestand in LIBANON en meer in het bijzonder in Beirut op heden zeer pover is en dit 

minstens ten gevolge van de burgeroorlog in buurland SYRIE waaraan de LIBANE[S]E regeringspartij 

'Hezbollah' actief deelneemt. 

 

Dat verzoekers die reeds in het Rijk verblijven sedert 2007, daarenboven volledig zijn verwesterd en 

waarvan alle kinderen op minderjarige leeftijd naar BELGIE zijn gekomen (tussen de 11 en 16 jaar oud 

in 2007) en hier hun onderwijs deels of geheel hebben genoten voor wat betreft het middelbaar 

onderwijs, zodat verzoekers ontegensprekelijk tot een zeer ‘kwetsbare groep vreemdelingen' behoren 

en dat de criteria van de van de vernietigde instructie 19.07.2009 maar een generaliserende poging was 

tot omschrijving van 'kwetsbare groepen vreemdelingen', maar dat van de vernietigde instructie 

19.07.2009 die positieve criteria oplijstte uiteraard op zich geen sluitende definitie kan geven van het 

begrip ‘kwetsbare groep vreemdelingen' zodat een dergelijk motivatie zowel de formele als materiële 

motiveringsplicht schendt en niet redelijk is. 

 

- wordt in de bestreden beslissing tot tweemaal toe expliciet vermeld dat aan verzoekers 'geen bevel om 

het grondgebied te verlaten zal worden betekend' en dat ten gevolge van de bestreden beslissing dan 

ook 'niet verplicht worden om het grondgebied te verlaten'. 

 

Dit uiteraard ten gevolge van de oorlogssituatie aan de grens met en in het herkomstland LIBANON. In 

de aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 08.03.2012 werd door verzoekers uitdrukkelijk verwezen naar 

deze situatie van oorlogsgeweld en de mate waarin dit voor verzoekers een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt. 

 

Verweerster die omtrent dit argument in alle talen zwijgt en dus ook in deze zin de formele als materiële 

motiveringsplicht schendt, weigert nochtans te aanvaarden dat dit een buitengewone omstandigheid 

uitmaakt in hoofde van verzoekers en dit terwijl ze wel uitdrukkelijk stelt dat verzoekers onverminderd de 

onontvankelijkheidsverklaring van hun aanvraag toch het grondgebied niet zullen hoeven te verlaten en 

verweerster hiermee minstens impliciet toegeeft dat verzoekers zich wel degelijk in buitengewone 

omstandi[g]heden in het Rijk bevinden aangezien z[ij] niet zonder vrees voor hun veiligheid en leven 

terug [naar] het herkomstland kunnen gaan om aldaar een inreisvisum te bekomen en zij wegens deze 

buitengewone omstandigheid hun machtiging tot verblijf richten aan verweerster terwijl zij zich al in het 

Rijk bevinden. 

 

Aangezien verweerster zelf aangeeft dat verzoekers niet van het grondgebied zullen worden verwijderd, 

is de bestreden beslissing zelfs contra legem en in elk geval genomen in strijd met art. 9bis Vr.W. 

15.12.1980 en art. 62 Vr.W. 15.12.1980 en het beginsel van de materiële motiveringsplicht en art. 2 en 3 

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

 

- maakt het feit dat alle kinderen op minderjarige leeftijd naar BELGIE zijn gekomen (derde tot en met 

zevende verzoekers waren tussen de 11 en 16 jaar oud in 2007) en hier hun onderwijs deels of geheel 

hebben genoten voor wat betreft het middelbaar onderwijs, dat derde verzoeker daarenboven thans nog 

steeds minderjarig is, studeert en werkt met een leercontract, voor verzoekers en minstens derde 

verzoekster, wettig vertegenwoordig[d] door haar ouders eerste en tweede verzoekers, geen 

buitengewone omstandigheid uit in hun hoofde. 
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Dat de Raad van State nochtans in het verleden al in een andere zin heeft beslist (CE n° 88.076, 

20.06.2000, RDE, n° 109, 282-286) in de zin dat het ontnemen van onderwijs aan een leerplichtige 

onder verwijzing naar het kunnen genieten van onderwijs in een systeem dat aan de minderjarige (en 

leerplichtige) volledig vreemd is, wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

De bestreden beslissing is om redenen voormeld onevenredig en onredelijk en genomen in strijd met 

artikel 9bis Vr.W. 15.12.1980 en artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 juncto schending van de materiële 

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in hoofde van verweerster en in strijd 

met art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, derhalve [dient] de bestreden beslissing te worden vernietigd.” 

 

4.2. Verwerende partij repliceert als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer op te merken dat verzoeker zich beperkt tot het uiten van loutere kritiek 

op de bestreden beslissing waarin hij aangeeft zich niet te kunnen vinden met de inhoud ervan. Hij laat 

echter na, met een begin van bewijs of met concrete en op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten, de 

motivering van de bestreden beslissing te weerleggen. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip 'afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

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

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

hij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde redenen 

waarom hij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet worden aanvaard. De 

bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoeker aangehaalde elementen en neergelegde 

bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat een schending 

van de formele motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 

 

Bij de beoordeling van de materiele motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

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

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen.” 

 

4.3. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet in casu worden onderzocht in 

het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 

 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 8 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en 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 omstandig-

heden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op 

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen 

niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging 

aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

 

- 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. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoekende partijen beschikken over een 

identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verwerende partij oordeelde 

evenwel dat de door verzoekende partijen aangebrachte gegevens niet toelaten te besluiten dat zij hun 

aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kunnen indienen via de, in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in hun aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd 

een duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen de gegevens die zij aanvoerden ter staving van hun 

stelling dat het voor hen zeer moeilijk is om een verblijfsmachtiging aan te vragen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor hun verblijfplaats of hun plaats van oponthoud in het 

buitenland en de elementen die zij aanvoerden ter onderbouwing van de gegrondheid van hun 

aanvraag. Verwerende partij heeft er evenwel voor geopteerd om deze door verzoekende partijen 

gemaakte opdeling niet volledig te respecteren en te oordelen dat ook in de elementen die verzoekende 

partijen aanvoerden ter onderbouwing van de gegrondheid van hun machtigingsaanvraag argumenten 

konden worden gelezen ter staving van de stelling dat zij niet via de reguliere procedure een 

verblijfsaanvraag konden indienen. Zo heeft verwerende partij omtrent de bewering van verzoekende 

partijen dat een gedwongen terugkeer naar Libanon een manifeste inbreuk zou betekenen op hun privé, 

gezins- en familieleven, zoals bepaald in 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), geoordeeld dat zij ingevolge de beslissing 
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waarbij wordt vastgesteld dat hun aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is “niet verplicht 

worden om het grondgebied te verlaten”. Er dient evenwel te worden gesteld dat verwerende partij niet 

vermag voorbij te gaan aan het feit dat zij een aantal van de verzoekende partijen reeds een bevel om 

het grondgebied te verlaten betekende en dat wanneer zij vervolgens oordeelt dat deze partijen hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is deze partijen wel verplicht zijn om het grondgebied 

te verlaten. Verwerende partij verliest bij haar argumentatie ook uit het oog dat uit artikel 8 van het 

EVRM in bepaalde gevallen een positieve verplichting om een verblijf toe te staan kan voortvloeien, 

zodat zij door in haar motivering wat de aangevoerde schending van deze verdragsbepaling betreft 

louter te stellen dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat een 

redenering opbouwt die vertrekt van een incorrecte beoordeling van de draagwijdte van de bescherming 

die geboden worden door voormelde bepaling.  

 

Verwerende partij heeft daarnaast gesteld dat het feit dat verzoekende partijen voorhouden tot een zeer 

kwetsbare groep in Libanon te behoren evenmin als een reden kan worden beschouwd om te oordelen 

dat het voor hen zeer moeilijk zo niet onmogelijk is om een machtigingsaanvraag in te dienen via de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Haar redengeving dat de stelling van verzoekende 

partijen dat zij zouden behoren tot een bijzonder kwetsbare groep niet kan worden aanvaard als een 

buitengewone omstandigheid omdat een beleidsinstructie die hierover handelde werd vernietigd is 

evenwel kennelijk onredelijk. Het feit dat een beleidsinstructie werd vernietigd laat op zich namelijk niet 

toe te concluderen dat verzoekende partijen niet tot een bijzonder kwetsbare groep zouden behoren of 

dat het eventueel behoren tot een dergelijke groep geen buitengewone omstandigheid kan uitmaken en 

dat er dus zonder meer kan worden besloten dat dit door hen aangevoerde argument niet dient te 

worden weerhouden. 

 

De Raad kan op basis van uiteenzetting die verwerende partij doet in haar nota met opmerkingen niet 

tot een ander besluit komen. 

 

Verzoekende partijen kunnen derhalve worden gevolgd waar zij betogen dat de bestreden beslissing het 

gevolg is van een kennelijk onredelijke besluitvorming en de materiële motiveringsplicht werd 

geschonden.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 

24 oktober 2002, nr. 111.881). 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 11 april 2013 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 wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN  G. DE BOECK 


