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 nr. 115 430 van 10 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

22 augustus 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 18 juli 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 verklaard wordt en van de bevelen 

om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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. Verzoekers dienden op 30 augustus 2010 een asielaanvraag in. Op 8 december 2010 nam het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing houdende de weigering 

van de vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming. 

 

1.2. Verzoekers dienden op 20 december 2010 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  
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1.3. Bij arresten nrs. nr. 56 640 en 56 641 van 24 februari 2011 van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen werd een beslissing genomen houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de 

status van subsidiaire bescherming. 

 

1.4. Op 5 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.5. Verzoekers dienden op 22 oktober 2012 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 

30 oktober 2012 beslissingen houdende het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 

13quinquies). Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een schorsings- en annulatieberoep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr. 115 448. 

 

1.7. Verzoekers dienden op 9 november 2012 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.8. Op 22 november 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tegen deze 

beslissing dienden verzoekers een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr. 116 372. 

 

1.9. Er werd op 22 november 2012 eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod getroffen. 

 

1.10 De op 22 oktober 2012 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 18 juli 2013 onontvankelijk verklaard met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit zijn de betreden beslissingen. 

 

1.11 Op 29 juli 2013 dienden verzoekers een asielaanvraag in. De gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 8 augustus  2013 de beslissingen waarbij de 

asielaanvraag niet in overweging werd genomen. Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een 

schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr.     

136 173. 

 

“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: 

Wat het inroepen van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (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. Daarenboven tonen betrokkenen niet aan 

dat de door hen opgebouwde integratie en sociale relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, 

wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. Een schending van artikel 8 van 

het EVRM blijkt dan ook niet. 

Betrokkenen maken het voorwerp uit van een inreisverbod. Op 05 december 2012 werd hen het "Bevel 

om het grondgebied te verlaten met inreisverbod" dd. 22 november 2012 betekend, dit inreisverbod is 

bijgevolg nog steeds geldig. Daardoor vormen de verder aangehaalde elementen, namelijk het feit dat 

betrokkene in België verblijven sinds 30 augustus 2010, in hst bezit geweest zijn van een Attest van 

Immatriculatie (Medlech), op sublieme wijze geïntegreerd zouden zijn, hun integratie duurzame sociale 

bindingen zou teweeggebracht hebben, zich kost noch moeite gespaard hebben om zich de 

Nederlandse taal eigen te maken, zowel over een actieve als passieve kennis van het Nederlands 

beschikken, zich er ten voile van bewust waren dat de kinderen zich ook het best konden integreren en 

de taal zo snel als mogelijk machtig dienden te worden, enorm veel zouden geven aan de maatschappij 

zonder er zelf enige last van w:llen te zijn, energetisch en sociaal medelevend zouden zijn, zich op 
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sociaal vlak steeds op intensieve wijze hebben gemengd onder de Belgische bevolking, een grote 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd hebben die hen willen steunen en helpen, een blanco 

strafregister zouden hebben, overgegaan zijn tot de verinnerlijking van de taal, zeden en gewoonten, 

zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate zouden hebben eigen gemaakt op economisch, 

sociaal, cultureel terrein alsook op andere terreinen van het maatschappelijk leven, verwijzen naar de 

wet van 22 december 1999, jarenlang in België woonden en werkten, een trauma zouden oplopen in 

geval van terugkeer naar hun geboorteland, sinds hun aankomst in België blijk zouden hebben gegeven 

van hun motivatie om te werken en hun leven op onafhankelijke en zelfstandige manier uit te bouwen, 

geen buitengewone omstandigheden 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.…“ 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

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

- 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: 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling bij beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 

24 februari 2011. 

Betrokkene is niet gemachtigd tot het verblijf: haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 ingediend op 22 oktober 2012 werd onontvankelijk 

verklaard op datum van 18 juli 2013. 

- hij voorwerp is van een inreisverbod: 

Op 05 december 2012 werd het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod dd. 22 

november 2012 betekend aan betrokkene, betrokkene verkoos hier echter geen gevolg aan te geven en 

verblijft illegaal op het grondgebied. 

Met toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

- de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Op 05 december 2012 werd het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod dd. 22 

november 2012 betekend aan betrokkene, betrokkene verkoos hier echter geen gevolg aan te geven en 

verblijft illegaal op het grondgebied.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

In casu werd aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 . 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

 

"Onverminderd de 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 datum 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 datum te verlaten afgeven."  

 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°. 2°. 5°. 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij 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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Bij een eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen vermag de staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij 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. 

 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde op een wettige wijze 

beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

 

In de mate dat de verzoekende partij zich wil beroepen op een hogere rechtsnorm en de schending 

inroept van de artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamenten Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: EVRM), is de Raad gehouden de bestreden beslissing te toetsen aan deze 

opgeworpen regel van internationaal recht. Een en ander vloeit voort uit de verplichting die rust op de 

Belgische Staat om de toepassing van regels die voortkomen uit internationale verdragen waarbij zij 

partij is, te respecteren. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ressorteert hieronder. 

 

In casu werpen verzoekers een schending op van artikel 3 van het EVRM. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan: 

 

“Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980. 

Schending art. 3 EVRM. Aan de materiële motiveringsplicht is slechts voldaan wanneer de motivering 

van de administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E., 

1993), en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 

1995, 326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 

1993). Verzoekers menen dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu 

werden geschonden. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: de ingeroepen schending art. 8 

EVRM niet kan worden aangenomen verzoekers maken het voorwerp uit van een inreisverbod de 

verschillende ingeroepen elementen van verregaande integratie niet kunnen verantwoorden dat de 

aanvraag in België wordt ingediend. Dat gemotiveerd werd dat de aanvraag art. 9 BIS VW in het land 

van herkomst kan ingediend worden. Daarnaast wordt gesteld dat er gesteld dat de ingeroepen 

elementen die worden aangebracht niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Dat 

in de bestreden beslissing ten onrechte werd overwogen dat verzoekers de aanvraag dienen in te 

dienen in hun land van herkomst. Dat zij immers voorwerp zijn van een inreisverbod, hetgeen betekend 

dat zij van zodra zij België zouden hebben verlaten, onmogelijk nog kunnen terugkeren naar België. Dat 

dit ook inhoudt dat zij geen beroep kunnen doen op de normale procedure aangezien bij vertrek uit 

België een terugkeer onmogelijk wordt door het inreisverbod. Dat een vertrek uit België door het 

inreisverbod tot gevolg zou hebben dat verzoekers geenszins in nuttige orde een aanvraag kunnen 

indienen in het buitenland gezien hun verbod tot terugkeer. Er is dan ook wel degelijk mogelijkheid voor 

verzoekers om de aanvraag art. 9 BIS VW in België in te dienen, en als verwerende partij het dossier op 

een objectieve manier beoordeelt, dan dient vastgesteld dat verzoekers als gezin met minderjarige 

kinderen in aanmerking komt voor regularisatie. De redenen die door verzoekers werden aangehaald 

als sterke sociale binding met België en verregaande integratie werden dan ook nooit afdoende 

beantwoord en de bestreden beslissing is in strijd met art. 9 BIS Vreemdelingenwet in de mate waarin 

hiermede geen rekening wordt gehouden. Deze argumentatie is manifest in strijd met art. 9 BIS 

Vreemdelingenwet waar zij in gene mate overgaat tot een onderzoek ten gronde. De motivering van de 

dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en volledig. In de bestreden 

beslissing wordt vele jaren verblijf en integratie zomaar aan de kant geschoven hetgeen totaal onredelijk 

is. De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig.” 

 

3.1.2. Verzoekers betogen dat de voormelde rechtsregels geschonden zijn, doordat de gemachtigde van 

de staatssecretaris een inreisverbod heeft opgelegd, hetgeen betekent dat verzoekers onmogelijk 

kunnen terugkeren naar België. 
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Het inreisverbod dateert van 22 november 2012. Deze beslissing werd niet aangevochten voor de Raad 

en is definitief en uitvoerbaar. Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte, zijn niet 

ontvankelijk (RvS 8 december 1993, nr. 45.181). 

 

De Raad stelt verder vast dat nergens in de toelichting bij het eerste middel nader wordt ingegaan op de 

opgeworpen schending van artikel 3 van het EVRM. Bij gebreke van een weergave in de toelichting van 

het middel van de wijze waarop de door de verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn 

geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen, zodat 

het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schending van deze rechtsregel naar het oordeel van 

laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk dient te worden beschouwd (RvS 18 juni 1992, nr. 

39.750). 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

"§ 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." 

 

De gemachtigde heeft op rechtsgeldige wijze onderzocht of verzoekers voldoen aan de door artikel 9bis 

gestelde voorwaarde tot het aantonen van buitengewone omstandigheden. De kritiek van verzoekers is 

niet van aard afbreuk te doen aan de geldende bepalingen van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst erop dat het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie, elementen 

betreffen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). 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. 

 

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

concludeerde de gemachtigde van de staatssecretaris 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 verantwoorden, wat in deze niet het geval is.  

 

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 voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers’ concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan: 

 

“Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980. 

Schending van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St. nr. 55.056, 7 

september 1995, Rev.dr.étr. 1996, 249). De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing 

gesteund is op voldoende draagkrachtige motieven (P.M., "Le contrôle par le coneil d'Etat de la 
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motivation des actes réglementaires", nootonder R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-

560). In casu is dit niet het geval. Het redelijks- en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van 

behoorlijk bestuur vereisen dat er minstens een onderzoek zou zijn gebeurd of navraag zou zijn gebeurd 

inzake de door verzoekers in hun verzoekschrift opgeworpen argumenten inzake integratie. In vaste 

rechtspraak werd reeds geoordeeld dat de afwijzing als asielzoeker niets afdoet van een gebeurlijke 

onmogelijkheid terug te keren naar hun geboorteland en sterk daarmee samenhangend, van de sterke 

sociale bindingen die verzoekster heeft met België. Het feit dat verzoekers niet in aanmerking komen 

voor de criteria van de Conventie van Genève doet niets af van alle redenen die in het verzoek tot 

regularisatie werden aangehaald en die aanleiding kunnen geven tot een humanitaire beslissing. De 

redenen die aangehaald werden in het verzoekschrift tot regularisatie zijn geenszins reeds beoordeeld 

in het kader van de asielaanvraag, en zelfs indien deze reeds beoordeeld zouden zijn, dan nog dringt 

een nieuwe beoordeling zich op in het kader van de procedure regularisatie, aangezien het voorwerp en 

de finaliteit van beide procedures uiteraard verschillend zijn. Bovendien moet erop gewezen worden in 

casu dat het inreisverbod naderhand hoe dan ook een terugkeer onmogelijk maakt, zodoende dat het 

onmogelijk is voor de verzoekers om zich tijdelijk van het Belgisch grondgebied te begeven en naar hun 

thuisland te gaan om de procedure daar in te leiden en vervolgens terug te keren. Deze mogelijkheid 

bestaat in casu niet. Het is niet omdat verzoekers niet als politiek vluchteling werden erkend, dat zij 

thans de situatie in hun herkomstland, hun situatie hier in België en hun humanitaire situatie niet meer 

zou mogen inroepen als argument om regularisatie te bekomen en nog minder dat verweerster omdat zij 

de asielaanvraag van verzoekers heeft verworpen, thans in het kader van de procedure regularisatie, 

geen onderzoek meer zou moeten verrichten naar de in deze procedure ingeroepen redenen, of nog, de 

verzoekers nu op basis van voormelde argumenten de aanvraag in België niet zouden mogen indienen.” 

 

3.2.2. Verzoekers verwijzen andermaal naar hun integratie, alsook naar de criteria van de Conventie 

van Genève. De concrete kritiek van verzoekers bestaat eruit dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris ten onrechte zou hebben geoordeeld dat de door hun aangevoerde elementen met 

betrekking tot de integratie in België al werden beoordeeld in het kader van de asielaanvraag. 

 

De Raad verwijst naar de motieven van de bestreden beslissing, waaruit afdoende blijkt dat wel degelijk 

rekening werd gehouden met alle door aangevoerde elementen van verzoekers: 

  

“Betrokkenen maken het voorwerp uit van een inreisverbod. Op 5 december 2012 werd hen het "Bevel 

om het grondgebied te verlaten met inreisverbod" dd. 22 november 2012 betekend, dit inreisverbod is 

bijgevolg nog steeds geldig. Daardoor vormen de verder aangehaalde elementen, namelijk het feit dat 

betrokkene in België verblijven sinds 30 augustus 2010, in het bezit geweest zijn van een Attest van 

Immatriculatie (Medisch), op sublieme wijze geïntegreerd zouden zijn, hun integratie duurzame sociale 

bindingen zou teweeggebracht hebben, zich kost noch moeite gespaard hebben om zich de 

Nederlandse taal eigen te maken, zowel over een actieve als passieve kennis van het Nederlands 

beschikken, zich er ten voile van bewust waren dat de kinderen zich ook het best konden integreren en 

de taal zo snel als mogelijk machtig dienden te worden, enorm veel zouden geven aan de maatschappij 

zonder er zelf enige last van willen te zijn, energetisch en sociaal medelevend zouden zijn, zich op 

sociaal vlak steeds op intensieve wijze hebben gemengd onder de Belgische bevolking, een grote 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd hebben die hen willen steunen en helpen, een blanco 

strafregister zouden hebben, overgegaan zijn tot de verinnerlijking van de taal, zeden en gewoonten, 

zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate zouden hebben eigen gemaakt op economisch, 

sociaal, cultureel terrein alsook op andere terreinen van het maatschappelijk leven, verwijzen naar de 

wet van 22 december 1999, jarenlang in België woonden en werkten, een trauma zouden oplopen in 

geval van terugkeer naar hun geboorteland, sinds hun aankomst in België blijk zouden hebben gegeven 

van hun motivatie om te werken en hun leven op onafhankelijke en zelfstandige manier uit te bouwen, 

geen buitengewone omstandigheden 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." 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om te oordelen dat de door 

verzoekers aangehaalde elementen van integratie niet kunnen aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden, omdat elementen van integratie behoren tot de gegrondheid van de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers gaan schijnbaar aan deze motivering voorbij en beperken zich tot de bewering dat "het niet 

is omdat verzoekers niet als politiek vluchteling werden erkend, dat zij thans de situatie in hun 

herkomstland, hun situatie hier in België en hun humanitaire situatie niet meer zouden mogen inroepen 
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als argument om regularisatie te bekomen." Dit staat nergens te lezen in de bestreden beslissing. De 

door verzoekers ingeroepen elementen werden wel degelijk door de gemachtigde van de 

staatssecretaris aan een onderzoek onderworpen en er werd nagegaan of deze elementen 

buitengewone omstandigheden uitmaken die het indienen van een aanvraag in het land van herkomst 

verhinderen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat bij arresten nrs. nr. 56 640 en 56 641 van 24 februari 2011 van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing genomen werd houdende de weigering van de 

vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming. 

 

Op 29 juli 2013 dienden verzoekers een asielaanvraag in. De gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 8 augustus  2013 de beslissingen waarbij de 

asielaanvragen niet in overweging werden genomen. Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een 

schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr.     

136 173. Dit beroep werd verworpen met arrest nr. 115 428 van 10 december 2013. 

  

Verzoekers zijn klaarblijkelijk een andere mening toegedaan dan de gemachtigde van de 

staatssecretaris, doch zij gaan er daarbij aan voorbij dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich 

niet in de plaats van de gemachtigde van de staatssecretaris kan stellen, doch enkel kan nagaan of 

diens beoordeling niet kennelijk onredelijk is. 

  

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. Verzoekers voeren een derde middel aan: 

 

“Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980. 

Schending van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Dat ten onrechte in de bestreden beslissing de ingeroepen redenen één voor één worden afgewezen en 

wordt gesteld dat verzoekers hun aanvraag in hun land van herkomst kunnen indienen. Dat de lange 

duur van het verblijf van verzoekers op het Belgisch grondgebied met medegaande sterke integratie als 

buitengewone omstandigheid dient te worden aangenomen. Onder buitengewone omstandigheid wordt 

in het algemeen verstaan die omstandigheden die het voor de vreemdeling bijzonder moeilijk maken om 

terug te keren naar het land van oorsprong om de bedoelde vergunning aan te vragen. (cfr. R.v. St., nr. 

103.410, 8 februari 2002, Rev.dr.étr.2002, afl. 117, 133; R.v.St. (11
e
 kamer), nr. 93.760, 6 maart 2001, 

A.P.M., 2001, 79; R.v.St. (11e kamer), nr. 92.410, 18 januari 2001, A.P.M., 2001, 33). Dat art. 8 EVRM 

bepaalt dat het recht op eerbieding van het gezinsleven een basisrecht is. Dat het gezin van verzoekers 

in België verblijft en de minderjarige kinderen hier naar school gaan en er nu niet kan verlangd worden 

dat één of beide ouders zouden naar hun land van herkomst terugkeren om daar een aanvraag art. 9 

BIS VW in te dienen en vervolgens in de onmogelijkheid te zijn hier terug te keren. Art. 3 EVRM stelt " 

Niemand mag onderworpen worden aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen.". Dat de gezinsleden omwille van buitengewone omstandigheden met België 

een werkelijke band hebben: 

- de kinderen genieten onderwijs in België 

- de verzoekers zijn totaal verankerd 

Dat ingeval verzoekers naar hun land van herkomst het gezin van verzoekers en hun kinderen ten 

zeerste ontwricht." Voor de toelating of de weigering van het buitengewoon rechtsmiddel waarop art. 9 

bis van de vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist 

dat de overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e 

lid van de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke 

haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en 

dan vooral de risico's waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleden 

zouden worden blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen. (Zie RVS, nr. 58.969, 1 april 1996, 

Rev.dr.étr. 1996, 742; T Vreemd., 1997, 29). Dat het internationaal Verdrag inzake de rechten van het 

kind bepaalt in art. 3: " Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen 

door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instantie, 

bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste 

overweging. Dat de belangen van de kinderen van verzoekers geenszins gebaat zijn bij het terug naar 

hun land van herkomst moeten om daar een aanvraag art. 9 BIS VW in te dienen. Wel integendeel, de 

kinderen bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en geschaad zullen weten in hun 

persoonlijke ontwikkeling. Dat verder het onderbreken van het verblijf teneinde in het land van herkomst 
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een aanvraag te gaan indienen jegens de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging is bijgevolg niet 

alleen gevaarlijk, omslachtig, duur en onmogelijk maar zou bovendien zoals gezegd ook het 

onherroepelijk verlies van het merendeel van de argumenten die pleiten voor de continuering van het 

verblijf betekenen, én bovendien tot gevolg zou hebben dat er sprake is van totale onmogelijkheid tot 

terugkeer. Dat om zelfde redenen als hierboven uiteengezet ook de bevelen om het grondgebied te 

verlaten, dienen vernietigd en voorafgaandelijk geschorst te worden.” 

 

3.3.2. Verzoekers betogen dat de lange duur van het verblijf, met de sterke integratie, als buitengewone 

omstandigheid dient te worden aangenomen.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoekers 

geen buitengewone omstandigheden hebben ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in 

België wordt ingediend. Uit de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met 

alle door verzoekers aangehaalde elementen, doch dat diende te worden besloten dat de loutere 

vermelding dat zij niet terug zouden kunnen naar het herkomstland, niet volstaat om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden 

 

Het bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid 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 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 

twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is.  

 

Verzoekers slagen er niet in aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de staatssecretaris een 

kennelijk onredelijk beslissing heeft genomen. 

 

Verzoekers voeren in het derde middel nog de schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

Dienaangaande merkt de Raad op dat de bestreden beslissing verzoekers niet verplicht terug te keren 

naar het land van herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot het verlaten van het grondgebied van 

het Rijk en van dat van een aantal andere Staten met wie België afspraken heeft gemaakt inzake 

grensoverschrijding door vreemdelingen (cf. RvS 14 november 1994, nr. 50.187, RvS 9 november 1994, 

nr. 50.130). 

 

In zoverre verzoekers betogen dat het schoollopen van hun kinderen een buitengewone omstandigheid 

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

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

geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325, RvS 4 juli 2002, nr. 

108.862). In casu is de verplichte scholing bovendien in illegaal verblijf gestart.  

  

Verzoekers beperken zich tot een theoretische uiteenzetting en tonen niet met concrete gegevens aan 

waarom de scholing van de kinderen een buitengewone omstandigheid zou uitmaken. Verzoekers 

maken een schending van de materiële motiveringsplicht niet aannemelijk. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM volstaat de vaststelling dat alle leden 

van het gezin een bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen, zodat de tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissingen niet tot gevolg heeft dat het recht op gezinsleven wordt geschonden. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 
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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 tien december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


