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 nr. 125 549 van 12 juni 2014 

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, X en X, die verklaren van Indiase nationaliteit te zijn, op 10 januari 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 21 februari 2013 waarbij een 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 en anderzijds van twee bevelen om het grondgebied te verlaten afgeleverd aan de eerste 

resp. tweede verzoekende partij op 21 februari 2013. 

 

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 17 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SCHILLEBEECKX, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaatA. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 december 2009 dienen de verzoekers een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 3 februari 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

(hierna: de gemachtigde) de aanvraag van 12 december 2009 ontvankelijk doch ongegrond. Het beroep 
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dat de verzoekers tegen deze beslissingen indienden, werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest nr. 62.838 van 8 juni 2011. 

 

Op 19 juli 2012 dienen de verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De burgemeester van de stad Antwerpen beslist op 17 

september 2012, na een negatieve woonstcontrole, om deze aanvraag niet in overweging te nemen. 

 

Op 8 november 2012 dienen de verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Op 21 februari 2013 verklaart de gemachtigde de derde aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk. Dit is de eerste thans bestreden 

beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter kennis gebracht op 13 december 2013 en is als volgt 

gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.11.2012 werd 

ingediend door : 

 

S(…), T(…) 

nationaliteit: India 

geboren te (…) op (…) 

 

K(…), S(…) 

nationaliteit: India 

Geboren te (…)op (…) 

 

S(…) H(…) P(…) 

Geboren te (…) op (…) 

 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel  9bis van de wet 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: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006.”  

 

Op 21 februari 2013 neemt de gemachtigde ten aanzien van de eerste verzoeker alsook ten aanzien 

van de tweede verzoekster een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlagen 13). Deze beslissingen vormen de tweede en de derde bestreden beslissing, die tevens aan de 

verzoekers ter kennis werden gebracht op 13 december 2013 en die op identieke wijze als volgt zijn 

gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van de beslissing van D(…) P(…), gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving, het grondgebied van 

België te verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: 

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

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 
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Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 

 

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

1° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit 

van een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de verzoekers te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van niet-ontvankelijkheid op in de mate 

dat het beroep is gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissing, dit zijn de afgeleverde bevelen 

om het grondgebied te verlaten. 

 

De exceptie wordt als volgt toegelicht: 

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, in zoverre dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

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 verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° 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.” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

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 in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten 

brengen. 

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 van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

In casu werpt verzoekende partij evenwel geen schending op van enige hogere rechtsnorm. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verweerder besluit dan ook dat het schorsings- en annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek 

aan belang.” 

 

Ter terechtzitting gevraagd om te repliceren op deze exceptie, beperkt de advocaat van de verzoekers 

zich ertoe te verwijzen naar het verzoekschrift.  
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In het verzoekschrift hebben de verzoekers het volgende uiteengezet in verband met het belang: 

 

“Het belang is duidelijk. Immers, verzoekers zijn de geadresseerden van de bestreden beslissing. 

Bovendien blijkt dat verzoekers door de bestreden beslissing moeten terugkeren naar het land van 

herkomst om daar de aanvraag te verrichten overeenkomstig artikel 9, 2
e
 lid Vw. 

Verzoekers getuigen dan ook van het vereiste rechtstreeks, persoonlijke en verkregen belang.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers verzuimd hebben om in het verzoekschrift op duidelijke wijze het 

vereiste procesbelang toe te spitsen op de verschillende thans bestreden beslissingen. Zij spreken in 

hun uiteenzetting ter zake over “de bestreden beslissing” en verduidelijken niet welke van de drie 

bestreden beslissingen zij met deze uiteenzetting voor het oog hebben. Uit de motivering van de 

onderscheiden bestreden beslissingen blijkt dat het de eerste bestreden beslissing is die ertoe leidt dat 

de aanvraag overeenkomstig artikel 9, 2
e
 lid van de vreemdelingenwet vanuit het buitenland zal moeten 

worden ingediend. Immers werden in deze beslissing de buitengewone omstandigheden waarin artikel 

9bis van de vreemdelingenwet voorziet dat de aanvraag per uitzondering in België kan worden 

ingediend, niet aanvaard. Verzoekers uiteenzetting van het belang blijkt dan ook eerder betrekking te 

hebben op de eerste bestreden beslissing en is dus niet dienstig om het belang aan te tonen bij de 

vordering gericht tegen de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad 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, 2005-2006, 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 verzoeker gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij een 

nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet aan verzoeker bovendien enig 

voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren.  

 

De Raad merkt samen met de verweerder op dat 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, het artikel 7 van de vreemdelingenwet heeft gewijzigd waardoor 

het eerste lid van dit artikel luidt als volgt:  

 

“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 termijn te verlaten afgeven.”  

 

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

wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de vreemdelingenwet dient toegepast te worden. 

 

In casu werden de bevelen om het grondgebied te verlaten genomen in toepassing van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat de verzoekers in het Rijk verblijven 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten, met name zijn 

zij niet in het bezit van een geldig visum. Deze feitelijke vaststelling wordt door de verzoekers niet 

betwist. Aldus beschikt de staatssecretaris ter zake over een gebonden bevoegdheid bij het afleveren 

van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Bij een eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen vermag de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde bijgevolg niet anders dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de 
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vreemdelingenwet en op grond van dezelfde onbetwiste feitelijke vaststellingen, opnieuw aan de 

verzoekers een bevel te geven om het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van de thans 

bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten kan de verzoekers geen nut opleveren. Het loutere 

gegeven dat de verzoekers de geadresseerden zijn van de bestreden bevelen, maakt nog niet dat zij 

daarom bij de vernietiging ervan een zeker voordeel kunnen halen. De verzoekers tonen alleszins niet 

aan welk concreet voordeel zij bij een eventuele vernietiging kunnen halen in de mate dat het beroep is 

gericht tegen de jegens hen getroffen bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Het beroep is zodoende niet ontvankelijk ten aanzien van de tweede en de derde bestreden beslissing 

en dit bij gebrek aan het rechtens vereiste belang.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid opgeworpen in de nota met opmerkingen is gegrond. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

Zij lichten hun middel als volgt toe: 

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat verzoekers niet hebben voldaan aan de voorwaarde dat zij 

over een identiteitsdocument beschikken of dat zij vrijgesteld zou- den zijn van deze voorwaarde, omdat 

zij deze niet aan hun aanvraag gevoegd zouden hebben. 

Verzoekers stellen vast dat zij reeds voordien gekend waren bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

ingevolge eerdere aanvragen tot machtiging tot verblijf (stukken 7 - 11). Bij die eerdere aanvragen 

hadden zij wel hun identiteitsdocument bijgevoegd en aldus aan- getoond dat zij aan deze voorwaarde 

voldeden. 

In hun regularisatieaanvraag die aanleiding heeft gegeven tot de bestreden beslissing hebben 

verzoekers expliciet verwezen naar deze eerdere regularisatieaanvragen. 

Verzoekers voldeden bijgevolg wel degelijk aan de voorwaarde dat zij hun identiteit kunnen aantonen op 

grond van een identiteitsdocument. Zij hadden deze reeds al eerder overgemaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

Middels onderhavig verzoekschrift leggen concluanten nogmaals hun identiteitsdocumenten voor 

(stukken 1-4). 

Het middel is bijgevolg ernstig.” 

 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 9bis, §1 van de vreemdelingenwet, dat 

luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

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

- 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.” 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door (de 

Minister) of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet schept aldus een duidelijk kader voor de aanvraag tot het 

verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt ingediend door 

een vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk bepaald dat een 

identiteitsdocument onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk 

verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat 

verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan regulariseren. 

 

Hiervan dienen twee situaties onderscheiden te worden, waarin de overlegging van een 

identiteitsdocument niet noodzakelijk is: 

 

- de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of wiens 

cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 (nieuw) van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

- de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België 

te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006- 

2007, nr. 2478/001, p. 33). 

 

Hieruit volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het Rijk kan worden aangevraagd indien voldaan is aan 

de beide navolgende cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet aanvragen van de machtiging via de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

2° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. 

 

Er dient voorts te worden opgemerkt dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet een gunstmaatregel 

uitmaakt. De bewijslast ter zake berust dan ook bij de aanvrager.  Het komt zodoende de aanvrager toe  

om de nodige documenten en feitelijke gegevens aan te brengen ten bewijze van 1° zijn identiteit of het 

voldaan zijn aan één van de uitzonderingsgevallen waarin een identiteitsdocument niet wordt vereist en 

2° de buitengewone omstandigheden die verantwoorden dat de aanvraag niet in het buitenland kan 

worden ingediend.  

 

Waar de verzoekers stellen dat zij hun identiteitsdocumenten reeds eerder overmaakten in het kader 

van hun vorige aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en dat zij in de huidige aanvraag naar de eerdere aanvragen verwezen, merkt de 

Raad op dat enkel bij de eerste aanvraag van verzoekers d.d. 12 december 2009 kopieën van 

paspoorten werden gevoegd.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekers in hun derde aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, aanvraag die aan het 

thans voorliggende geschil ten grondslag ligt, slechts op de volgende manier naar hun eerdere 

aanvragen hebben verwezen: “Verzoekers hebben eerder reeds een aanvraag ingediend op 

03.02.2011. Ten aanzien van deze beslissing hebben ze beroep ingesteld bij de RVVB, verzoek tot 

nietigverklaring dat werd verworpen, bij arrest gewezen op 08.06.2011. Vervolgens hebben ze 

nogmaals een aanvraag ingediend op 19.07.2012 dewelke werd verworpen omwille van een negatieve 

woonstcontrole, alhoewel verzoekers daar nog steeds wonen.” 

 

Het valt dan ook niet in te zien hoe de gemachtigde aan de hand van de loutere verwijzingen zoals 

hierboven geciteerd de identiteitsdocumenten zou kunnen terugvinden. Immers blijkt dat de 

identiteitsdocumenten enkel bij de aanvraag van 12 december 2009 werden bijgevoegd terwijl de 

verzoekers nergens in de kwestieuze aanvraag naar deze aanvraag van 12 december 2009 verwijzen. 

De verzoekers verwijzen verkeerdelijk naar een aanvraag van 3 februari 2011, terwijl hun dossier geen 

aanvraag van die datum bevat. De verzoekers verwijzen bovendien slechts op louter beschrijvende 

wijze naar aanvragen van 3 februari 2011 en 19 juli 2012 terwijl zij in de kwestieuze aanvraag nergens 

aangeven of verduidelijken dat uit deze aanvragen zou blijken dat zij over een identiteitsdocument 

beschikken zoals vereist door artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het blijkt dan ook dat de 

verzoekers zelf in hun aanvraag onzorgvuldig zijn geweest doordat zij enerzijds geen 

identiteitsdocumenten bijvoegden en doordat zij anderzijds op al te vage wijze verwezen naar vorige 

aanvragen die bovendien ook niet gepaard gingen met de vereiste identiteitsdocumenten. Deze 

onzorgvuldigheid van de verzoekers in het voldoen aan de op hen rustende bewijslast betreffende hun 
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identiteit, kan dan ook niet dienstig op de gemachtigde worden afgewenteld. Uit de redactie van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet kan niet blijken dat op de gemachtigde een onderzoeksplicht zou rusten 

om bij stilzitten van de aanvragers, voor hen en in hun plaats de nodige bewijsstukken op te zoeken 

betreffende de cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

Waar de verzoekers bij hun verzoekschrift hun identiteitsdocumenten bijvoegen, wijst de Raad er op dat 

hij te dezen optreedt als annulatierechter. De Raad moet zich, voor de beoordeling van de wettigheid 

van een bestuurshandeling, plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, 

rekening houdend met de aan het bestuur ter kennis gebracht feitelijke gegevens (RvS 26 maart 2013, 

nr. 222.999). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met 

elementen die niet aan de verweerder waren voorgelegd op het ogenblik dat hij zijn beslissing nam. Nu 

de verzoekers aldus bij hun verzoekschrift de vergetelheid in hun aanvraag trachten recht te zetten door 

hun identiteitsdocumenten alsnog bij te voegen, kan de Raad alleen maar vaststellen dat deze nieuwe 

documenten niet dienstig kunnen worden bijgebracht ter ondersteuning van de in het middel 

aangevoerde schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de eerste bestreden beslissing, naast het motief dat niet aan 

de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde met betrekking tot de identiteitsdocumenten heeft 

voldaan, tevens heeft geoordeeld dat “de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

(vormen) waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone 

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

van oponthoud in het buitenland.” De Raad herhaalt dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet twee 

cumulatief te vervullen ontvankelijkheidsvoorwaarden behelst. Nu de verzoekers nergens betwisten dat 

de door hen aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken zoals voorzien in 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, valt dan ook niet in te zien welk belang de verzoekers erbij 

hebben om enkel het tweede weigeringsmotief te betwisten terwijl zij het eerste motief voor de 

ontvankelijkheid van hun aanvraag onverlet laten.  

 

Een schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

4.2. In een tweede middel voeren de verzoekers de schending aan van “het motiveringsbeginsel van art. 

62 juncto 74/13” van de vreemdelingenwet. 

 

Zij lichten het middel als volgt toe: 

 

“De motivering die gegeven worden voor de weigering van de machtiging tot verblijf is wel heel summier 

en kort en schendt bijgevolg het motiveringsbeginsel van artikel 62 juncto 74/13 Vw. 

  

Artikel 62 Vw. Schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen moeten worden omkleed. 

Vervolgens schrijft artikel 74/13 Vw. dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van het kind en het gezins- en 

familieleven van de aanvragers. 

Concreet houdt dit in dat een bevel om het grondgebied te verlaten m.b.t. deze punten gemotiveerd 

moet worden. Immers de Raad van State heeft geoordeeld dat de beslissing om de 

regularisatieaanvraag onontvankelijk te verklaren er zich niet toe mag beperken dat de door verzoeker 

(die gehuwd is, met zijn echtgenote samenleeft en bij een kind inwoont) aangevoerde omstandigheden 

niet uitzonderlijk zijn, zonder t.a.v. het recht op het gezinsleven dat wordt gewaarborgd de duur te 

onderzoeken van de onderbreking van de gezinsrelatie, die zou voortvloeien uit de noodzaak van een 

terugkeer naar het land van herkomst om er een verblijfsvergunning in te dienen op grond van artikel 9, 

lid 2 Vw. en de weerslag van deze duur op het genot van dit recht (R.vSt. nr. 134.410, 27 augustus 

2004). 

Verzoekers stellen vast dat de bestreden beslissing nergens enige motivatie geeft m.b.t. het hoger 

belang van het kind van verzoekers, H(…) P(…) S(…) of met het gezins- en familieleven van verzoekers 

en dit terwijl het verzoek tot machtiging toch omstandig gestoffeerd m.b.t. die argumenten. 

Het middel is bijgevolg ernstig.” 

 

De in artikel 62 van de vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de 

bestuurde, 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. Artikel 62 van de vreemdelingenwet verplicht 
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de overheid ertoe in de akte de 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 de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu blijkt dat in de motieven van de eerste bestreden beslissing  

duidelijk wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name wordt er op gewezen 

dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden waarom de aanvraag niet vanuit 

het buitenland kan worden ingediend en dat de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van het 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale 

identiteitskaart, noch van een geldige motivering die toelaat de verzoekers vrij te stellen van deze 

voorwaarde.  

 

Deze motivering van de bestreden beslissing stelt de verzoekers in staat te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond, zodat voldaan is aan het 

doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). De verzoekers maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering niet afdoende zou zijn. 

 

De verzoekers beperken zich tot de zeer vage kritiek dat de motivering van de eerste bestreden 

beslissing wel heel kort en summier is. Dergelijk vaag betoog volstaat niet om een schending van artikel 

62 van de vreemdelingenwet aannemelijk te maken. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een 

beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 

juni 2007, nr. 172.821). 

 

Een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

Voor het overige dient te worden vastgesteld dat de aangevoerde schending van artikel 73/13 van de 

vreemdelingenwet en de daarbij horende uiteenzettingen van het tweede middel, enkel betrekking 

hebben op de tweede en de derde bestreden beslissing. Aangezien het beroep onontvankelijk werd 

bevonden ten aanzien van deze beslissingen, is ook het middel onontvankelijk in de mate dat de grieven 

betrekking hebben op de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de eerste  

bestreden beslissing kan leiden. Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het 

gericht is tegen de tweede en de derde bestreden beslissing.. 

 

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 twaalf juni tweeduizend veertien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


