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 nr. 126 402 van 26 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 VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

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

27 januari 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 18 december 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 inreisverboden van 18 december 2013, alle 

beslissingen aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 27 december 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 14 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers komen op 26 april 2005 België binnen en dienen een asielaanvraag in. Zij verklaren van 

Armeense nationaliteit te zijn. 

 

Op 15 juli 2005 worden beslissingen genomen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

Verzoekers stellen dringend beroep in en op 9 november 2005 neemt de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen de beslissing dat verder onderzoek noodzakelijk is. 
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Op 26 maart 2007 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Bij arresten nrs. 1943 en 1944 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 25 

september 2007 worden aan verzoekers eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd. 

 

Op 23 november 2007 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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). Zij verklaren hierin 

van Iraanse nationaliteit te zijn. 

 

Op 7 december 2007 wordt aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 3 november 2008 wordt de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk verklaard. 

 

Op 17 november 2008 wordt aan verzoekers bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 21 november 2008 dienen verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 16 september 2009 dienen verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet waarin zij uitdrukkelijk verwijzen naar de instructie van 19 juli 

2009. Zij verklaren hierin van Armeense nationaliteit te zijn. 

 

Op 14 oktober 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing inzake de aanvragen 

van 21 november 2008 en 6 oktober 2009. Deze aanvragen worden ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. 

 

Op 28 oktober 2010 worden aan verzoekers bevelen gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 18 november 2010 dienen verzoekers een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 10 september 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 10 september 2012 worden aan verzoekers bevelen gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 5 juli 2013 dienen verzoekers een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 18 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“(…) 

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: 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst de raadsvrouw van betrokkenen 

naar de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet 

van 15 december 1980. Er dient opgemerkt te worden dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd werd 

door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09 december 2009 en arrest 215.571 van 05 oktober 

2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid. 
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Het feit dat betrokkenen sinds 26 april 2005 onafgebroken in België zouden verblijven, vlot Nederlands 

zouden spreken, lessen Nederlands gevolgd hebben (zie meerder deelcertificaten), hun economische 

en sociale contacten inmiddels in België zouden gevestigd hebben, contacten zouden hebben met 

Belgen en legaal in België verblijvende mensen, zeer goed aangeschreven zouden staan bij de mensen 

die hen kennen, een inburgeringsattest voorleggen, werkbereid zijn, eerder gewerkt hebben, in het 

verleden arbeidscontracten voorlegden, dat de heer M. onmiddellijk zou beginnen werken als hij over 

juiste documenten beschikt en zou blijven werken, dat de heer M. een opleiding auto mechanica volgde 

(zie getuigschrift), dat ook de kinderen echt geïntegreerd zijn en tal van hobby's beoefenen (zie 

inschrijvingsformulier dans, getuigschrift ballet, diploma créa activiteitenkamp, diploma omnisportkamp) 

en dat betrokkenen getuigenverklaringen voorleggen, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in België wordt ingediend. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Betrokkenen dienden 

een asielaanvraag in op 26 april 2005. Bij deze asielaanvraag beweerden zij de Iranese nationaliteit te 

hebben en van Armeense origine te zijn. De asielinstanties hechtten geen geloof aan de herkomst van 

en het verblijf in Iran van betrokkenen. Hun asielaanvraag werd afgesloten op 25 juli 2007 met een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hen betekend werd op 07 

december 2007 en verblijven sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk 2 jaar 3 

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

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen enkele wijze in aanraking gekomen zijn 

met het inbreuk pleegden tegen de Belgische openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

Betrokkenen hebben enkele regularisatieprocedures opgestart. Op 23 november 2007 dienden ze hun 

eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 in. Hierbij beweerden ze nog steeds de Iranese nationaliteit te hebben. Deze aanvraag werd 

onontvankelijk bevonden op 03 november 2008 en aan betrokkenen betekend, samen met een bevel 

om het grondgebied te verlaten, op 17 november 2008. Op 21 november 2008 werd een tweede 

aanvraag ingediend en op 16 september 2009 een derde. Pas bij hun derde aanvraag om machtiging tot 

verblijf stelde hun toenmalige advocaat, zonder verdere bijkomende uitleg, dat betrokkenen 

verkeerdelijk als van de Iranese nationaliteit genoteerd stonden, in werkelijkheid hadden ze de 

Armeense nationaliteit en de advocaat vermeldde dat beiden geboren waren te Armavir. De tweede en 

derde aanvraag werden ontvankelijk doch ongegrond bevonden op 14 oktober 2010. Deze beslissing 

werd, wederom samen met een bevel om het grondgebied te verlaten, aan betrokkenen betekend op 28 

oktober 2010. Op 18 november 2010 dienden zij hun vierde aanvraag 9bis in, de onontvankelijke 

beslissing van 10 september 2012 en het daarmee gepaard gaande bevel om het grondgebied te 

verlaten, betekenden ze op 27 september 2012. Op 05 juli 2013 diende ze onderhavige aanvraag 9bis 

in. Het feit dat er een zekere behandelperiode is opent geen recht op verblijf. Betrokkenen hebben 

meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten ondertekend waarin hen geboden werd het Rijk te 

verlaten omdat zij zich hier illegaal bevond. Betrokkenen dienden vrijwillig gevolg te geven aan deze 

bevelen om het grondgebied te verlaten. Het principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste 

instantie de verplichting heeft om zelf gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Betrokkenen dienden alles in het werk te stellen om aan hun wettelijke verplichting om het land te 

verlaten. 

Betrokkenen hebben gedurende meer dan 4 jaar beweerd de Iranese nationaliteit te hebben en hebben 

alzo getracht de Belgische autoriteiten op intentionele wijze te misleiden. Er dient dan ook te worden 

besloten tot de toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit," namelijk dat de vaststelling van het 

bedrieglijk handelen van betrokkene met de bedoeling om de Belgische staat te bedriegen, volstaat om 

de aanvraag te weigeren (RvS 24.11.2004, arrestnr. 137.563). 

De raadsvrouw haalt aan dat betrokkenen een eerdere aanvraag 9bis actualiseerden met een 

arbeidscontract van 2007, dat dit niet aanvaard werd door onze diensten omdat het niet dateerde uit de 

periode 15 september 2009 en 15 december 2009. In een soortgelijke zaak zou zich hetzelfde scenario 

afgespeeld hebben en deze mensen zouden na een negatieve beslissing toch nog de kans gekregen 

hebben om een arbeidskaart B aan te vragen. Betrokkenen baseren zich dan ook op het 

gelijkheidsbeginsel. Het indienen van onderhavig regularisatieverzoek kan geen soort "hoger beroep" 

vormen tegen een eerdere afwijzing, betrokkenen hadden de mogelijkheid een beroep in te stellen 

tegen de door hen betwiste beslissing. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een 

regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 
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Meester V. stelt dat verzoekers zich tevens baseren op het wetsvoorstel ingediend door Groen en Ecolo 

waarbij gezinnen met schoolgaande kinderen en dewelke hier 5 jaar verblijven geregulariseerd zouden 

kunnen worden (zie krantenartikel). Het is echter onmogelijk een beroep te doen op een wetgeving die 

op het moment van de aanvraag niet van kracht is. 

Indien verzoekers teruggestuurd zouden worden naar hun land van herkomst, zou zulks een inbreuk 

kunnen betekenen op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) stelt de 

raadsvrouw. Ze verzuimt echter uit te leggen waarom het leven, de fysieke integriteit en de vrijheid van 

betrokkenen in het gedrang zou komen bij een terugkeer. De vrees die betrokkenen hebben voor hun 

leven dient in concreto aangetoond te worden hetgeen in casu niet het geval is. De loutere vermelding 

dat betrokkenen vrezen voor hun leven, fysieke integriteit en vrijheid, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

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

niet van toepassing is, aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om 

aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt, zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Betrokkenen tonen niet aan dat er nog andere van hun familieleden in 

België zouden wonen. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. Betrokkenen tonen 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 zouden geen enkele binding meer hebben met hun land van herkomst. We merken op dat 

de periode die betrokkenen buiten België doorbrachten, opmerkelijk langer is dan hun verblijf in België. 

Daarenboven ontvingen betrokkenen reeds in december 2007 een bevel om het grondgebied te 

verlaten, zij hebben ervoor gekozen hier geen gevolg aan te geven. Het feit dat zij opteerden hier 

illegaal te blijven en geen banden te onderhouden met hun herkomstland was een persoonlijke keuze 

en kan niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkenen halen aan dat hun kinderen in België geboren zijn (zie geboorteakten) en geen enkele 

binding hebben met het land van herkomst. Jonge kinderen hebben over het algemeen een groot 

aanpassingsvermogen, bovendien lijkt het aannemelijk daar zij toch ook grootgebracht zijn door hun 

Armeense ouders, dat Armeense gewoonten, taal en cultuur hen niet helemaal vreemd zijn. 

Het feit dat de kinderen hier naar school gaan, wat gestaafd wordt aan de hand van schoolattesten, kan 

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid omdat betrokkenen niet aantonen dat een 

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

kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land 

van herkomst te vinden is. Bovendien dient er op gewezen te worden dat de scholing van de kinderen 

steeds plaats vond in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die 

de belangen van hun kinderen hebben geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. 

(…).” 

 

Aan verzoekers wordt op dezelfde datum een inreisverbod gegeven. Dit zijn de tweede en de derde 

bestreden beslissingen, waarvan de motieven gelijkluidend zijn: 

 

“(…) 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die 

aan hem betekend werden, er werden hem ni. bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 

07.12.2007, 07.01.2008, 17.11.2008, 28.10.2010 en 27.09.2012. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar de 

vreemdeling gedurende een lange periode zich in illegaal verblijf heeft genesteld. 

(…).” 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. Een minderjarige wordt als handelingsonbekwaam beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat een 

minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn vader, zijn moeder of zijn voogd om op een 

rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er wordt op 

deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die 

geen infans meer is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft 

die aan zijn persoon zijn verbonden. 

 

In casu betreffen de bestreden beslissingen enerzijds  een beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, ten aanzien van de vier verzoekende partijen, en 

anderzijds inreisverboden ten aanzien van de vier verzoekende partijen, en betreft het dus rechten die 

aan de persoon verbonden zijn, doch de derde en vierde verzoekende partij beschikken gezien hun 

leeftijd (respectievelijk 7 jaar en 5 jaar) niet over voldoende onderscheidingsvermogen om een beroep 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te stellen. Zij dienden aldus vertegenwoordigd te worden 

door hun vader, moeder of voogd. Aangezien in het verzoekschrift niet gepreciseerd wordt dat de eerste 

en de tweede verzoekende partijen optreden in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van 

hun minderjarige kinderen dient bijgevolg te worden vastgesteld dat het beroep van de derde en vierde 

verzoekende partij onontvankelijk is. 

 

2.2.1. De verwerende partij werpt in de nota volgende exceptie op: 

 

“Twee beslissingen in één verzoekschrift. 

Verzoekende partij vecht in eenzelfde verzoekschrift zowel de onontvankelijkheidsbeslissing als de 

beslissingen tot inreisverbod aan. 

Deze beslissingen maken onmiskenbaar twee onderscheiden beslissingen uit, waaraan verschillende 

feitelijke en juridische motieven ten grondslag liggen. 

Naar inzichten van verweerder kan verzoekende partij beide beslissingen niet op ontvankelijke wijze 

aanvechten bij eenzelfde verzoekschrift. Verzoekende partij toont naar inzichten van verweerder niet 

aan dat beide beslissingen dermate verknocht zijn dat zij in eenzelfde procedure dienen te worden 

behandelen. 

Wanneer een verzoekende partij meerdere beslissingen met hetzelfde verzoekschrift heeft bestreden, 

en er bestaat onvoldoende samenhang tussen die beslissingen, wordt in de regel alleen het beroep 

ontvankelijk verklaard ten aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift, en de 

daarmee direct samenhangende bestreden handeling. Wanneer echter de bestreden rechtshandeling 

een verschillend belang voor de verzoeker vertoont, zal het beroep geacht worden tegen de 

belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (R. STEVENS. 10. De Raad van 

State, 1. afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). 

Verweerder stelt vast dat verzoekende partij de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis eerst vermeld heeft 

in het verzoekschrift. Het beroep wordt dan ook geacht gericht te zijn tegen  deze beslissing. 

Het beroep is onontvankelijk in zoverre gericht tegen de beslissingen tot inreisverbod.” 

 

2.2.2. In het verzoekschrift geven de verzoekende partijen volgende uitleg over de samenhang tussen 

beide bestreden beslissingen: “Daar de tweede beslissing (bijlage 13 sexies) d.d. 18.12.2013 gegrond is 

op de eerste bestreden beslissing d.d. 18.12.2013 dient deze als accessorium van de eerste beslissing 

tevens vernietigd te worden.” Ter zitting stelt de advocaat van de verzoekende partijen te wijzen op het 

verzoekschrift waarin zij stelt dat de tweede beslissing gegrond is op de eerste en zodoende een 

accessorium is van de eerste bestreden beslissing. Als de eerste beslissing vernietigd wordt, dient dit 

ook het geval te zijn voor de tweede. 

 

2.2.3. In het belang van een goede rechtsbedeling moet degene die op de rechter een beroep doet, voor 

elke vordering een afzonderlijk geding aanspannen, om zo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en 

een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 1984, nr. 24.635). Het komt 

daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke behandeling van verschillende 

vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, nr. 67.627). 

Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die verschillende administratieve rechtshandelingen 

aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft waarom naar zijn mening die 

verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden (RvS 21 oktober 2005, nr. 

150.507). 

 

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

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

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 
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noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Verzoekers geven ter verantwoording voor het gegeven dat zij verschillende beslissingen in één 

verzoekschrift bestrijden, enkel aan “Daar de tweede beslissing (bijlage 13 sexies) d.d. 18.12.2013 

gegrond is op de eerste bestreden beslissing d.d. 18.12.2013 dient deze als accessorium van de eerste 

beslissing tevens vernietigd te worden.” 

 

In casu is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel dat de twee verschillende voorwerpen 

niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze samen worden behandeld om tegenspraak tussen 

rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling. De 

inreisverboden zijn geen vervolgbeslissingen van de eerste bestreden beslissing tot onontvankelijkheid 

van de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en verwijzen daar ook niet 

naar. Het bestuur gaf verzoekers elk een inreisverbod, evenwel precies om die redenen die vermeld 

staan in de motivering van deze inreisverboden, met name omdat verzoekers niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan hebben nadat hen voorheen meerdere bevelen om het grondgebied te 

verlaten werden gegeven en artikel 74/11, § 1 tweede lid van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers betwisten niet dat de in het voorwerp aangeduide beslissingen een verschillende juridische 

grondslag hebben. De inhoud van de eerste beslissing bepaalt niet de inhoud van de tweede en de 

derde bestreden beslissing. Tevens worden ten aanzien van enerzijds de eerste en anderzijds de 

tweede en derde bestreden beslissing verschillende grieven aangevoerd, waarbij andere feitelijke 

gegevens moeten in ogenschouw genomen worden en andere rechtsvragen moeten worden opgelost. 

In casu werden met één verzoekschrift twee verschillende beroepen ingesteld welke een afzonderlijk 

onderzoek vergen. Het gegeven dat de beslissingen van dezelfde datum dateren en de ongestaafde 

bewering dat de eventuele vernietiging van de eerste bestreden beslissing de vernietiging van de 

tweede en de derde bestreden beslissing zou meebrengen is in casu onvoldoende om de samenhang 

tussen enerzijds de eerste en anderzijds de tweede en derde beslissing te aanvaarden. 

 

Het betoog van verzoekers doet geen afbreuk aan de vaststelling dat er geen samenhang bestaat 

tussen de beslissing van 18 december 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt en de 

inreisverboden. 

 

Er wordt herhaald dat, wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen 

in één enkel verzoekschrift worden aangevochten, in de regel alleen het beroep ontvankelijk wordt 

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

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

geacht worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht. Er dient 

te worden vastgesteld dat de inreisverboden voor verzoekers meer verstrekkende gevolgen hebben dan 

de onontvankelijkheid van hun aanvraag om machtiging tot verblijf. Ingevolge het inreisverbod wordt hen 

de toegang tot en tevens het verblijf op het Belgisch grondgebied en dat van de lidstaten voor een 

termijn van drie jaar verboden. De beslissing waarbij hun aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, heeft enkel betrekking op deze aanvraag en heeft geen verdere 

gevolgen inzake het verblijf van verzoekers. Bijgevolg wordt vastgesteld dat de inreisverboden de 

belangrijkste beslissingen zijn. 

 

Gelet op de vaststelling dat er geen samenhang bestaat tussen enerzijds de eerste en anderzijds de 

tweede en derde bestreden beslissing, wordt het beroep enkel ontvankelijk verklaard ten aanzien van de 

tweede en de derde bestreden beslissingen, welke tevens ook de belangrijkste of voornaamste 

beslissingen zijn.  
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2.2.4. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekers niet aantonen op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep wat de tweede en de derde bestreden beslissingen betreft 

 

3.1.Verzoekers voeren tegen deze beslissingen het volgende aan: 

 

“Daar de tweede beslissing (bijlage 13sexies) d.d. 18.12.2013 gegrond is op de eerste bestreden 

beslissing d.d. 18.12.2013 dient deze als accessorium van de eerste beslissing tevens vernietigd te 

worden. 

De bestreden beslissingen (weigering regularisatie en bijlage 13 sexies d.d. 18.12.2013) zijn maar 

schaars gemotiveerd en de weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en 

redelijke administratieve overheid dient zijn beslissingen omstandiger te motiveren en dit op een 

afdoende wijze telkens wanneer verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent. In casu is 

dit geenszins het geval, nu verzoekende partijen pro forma door verwerende partij afgewezen worden, 

zonder dat men verzoekende partijen in de gelegenheid stelt bijkomende gegevens aan het dossier toe 

te voegen. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en 

van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De 

handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissingen zijn om die redenen niet afdoende gemotiveerd. 

Om al deze redenen dienen de bestreden beslissingen vernietigd te worden. 

 

INREISVERBOD OPGELEGD AAN DE VERZOEKENDE PARTIJEN 

Verzoekers wensen dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden beslissing 

niet meedeelt waarom er een inreisverbod van 3 jaar werd opgelegd aan verzoekers. 

De bestreden beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van drie jaar 'omdat verzoekers niet binnen 

de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot terugkeerverplichting gevolg heeft gegeven'. 

Waarom direct gekozen werd voor de maximale termijn, wordt geenszins verduidelijkt. Er wordt enkel 

vermeld dat verzoekers geen gevolg hebben gegeven aan een eerdere bevel om het grondgebied te 

verlaten van. 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken, en als niet naleven van de terugkeerverplichting het opgelegde inreisverbod in de bestreden 

beslissing moet dragen, is de sanctie die daarop wordt gesteld te verregaand en volstrekt 

disproportioneel. 

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. 

Artikel 74/11, § 1, eerste, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

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

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

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

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

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

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

december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: "De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert." (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 
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De bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de 

maximumtermijn van drie jaar. 

Waarom deze maximumtermijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet. 

Verzoekers stellen vast dat verwerende partij een inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie 

jaar zonder enig onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekers 

en de duur van het inreisverbod. 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft gehandeld. 

De motivering van het inreisverbod is des te belangrijker aangezien het verbod voor de hele 

Schengenzone geldt. Met andere woorden, indien er de komende jaren in één van de landen van de 

Schengenzone voor verzoekers de mogelijkheid zou zijn om zich in regel te stellen met de administratie 

aldaar en zij aldus een verblijf zouden kunnen bekomen, zou dit allemaal belemmerd kunnen worden 

door het inreisverbod van 3 jaar dat door verwerende partij wordt opgelegd. 

De bestreden beslissing, in het bijzonder het inreisverbod, is maar schaars gemotiveerd en de 

weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve 

overheid dient zijn beslissingen omstandiger te motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent. 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende 

partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk onzorgvuldig bestuur. 

De bestreden beslissingen zijn om die redenen niet afdoende gemotiveerd. 

Om al deze redenen dien de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij wat de inreisverboden betreft als volgt: 

 

“De verzoekende partij ontwikkelt in haar verzoekschrift tot slot een middel tegen de beslissingen 

houdende het inreisverbod (bijlage 13sexies). 

Hierbij werd reeds aangetoond dat het beroep onontvankelijk is in zoverre gericht tegen de beslissingen 

tot inreisverbod. Ondergeschikt, in zoverre uw Raad zou oordelen dat het beroep hiertegen toch 

ontvankelijk is, laat verweerder het volgende gelden. 

Verweerder merkt vooreerst op dat de beslissingen dd. 18.12.2013 houdende inreisverbod (bijlage 

13sexies) afzonderlijke en zelfstandige beslissingen uitmaken, met een eigen rechtsgrond en eigen 

motivering in feite. Deze beslissingen zijn geenszins loutere gevolgbeslissingen van de 

onontvankelijkheidsbeslissing. 

Het loutere feit dat beslissingen terzelfdertijd worden betekend, maakt niet dat zij hierdoor een enige en 

ondeelbare beslissing zouden vormen (zie naar analogie R.v.St. nr. 222.740 dd. 05.03.2013). 

De beschouwingen van verzoekende partij zijn dan ook niet ernstig, en kunnen niet worden 

aangenomen. 

Terwijl verweerder voorts laat gelden dat verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat de 

bestreden beslissingen ten onrechte niet zouden mededelen waarom een inreisverbod van 3 jaar werd 

opgelegd. De verzoekende partij meent dat quasi automatisch een inreisverbod voor de 

maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd. 

De verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie rekening diende te houden met alle omstandigheden, dewelke haar 

situatie daadwerkelijk kenmerken. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden, die het dossier van 

de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken. 

Art. 74/11, § 1 Vreemdelingenwet, stipuleert als volgt: 

“(…)" 

In de bestreden beslissingen wordt een inreisverbod opgelegd van 3 jaar, en dit in toepassing van art. 

74/11, § 1, 2° Vreemdelingenwet, waarbij wordt gewezen op het feit dat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan. Meer specifiek wordt door de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, en Maatschappelijke Integratie gemotiveerd dat de verzoekende partij geen 

gevolg heeft gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten dd. 07.12.2007, 

07.01.2008,17.11.2008,28.10.2010 en 27.09.2012. 

Verweerder laat gelden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie bovendien uitdrukkelijk werd opgemerkt dat " een termijn van 3 jaar 
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inreisverbod op het grondgebied wordt gegeven daar de vreemdeling gedurende een lange periode zich 

in illegaal verblijf heeft genesteld". 

De verzoekende partij kan dan ook bezwaarlijk voorhouden dat de bestreden beslissingen niet afdoende 

zouden zijn gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. In casu wordt duidelijk uiteengezet om 

welke redenen de gemachtigde van de Staatssecretaris een inreisverbod van drie jaar heeft opgelegd 

aan verzoekende partij. Verzoekende partij gaat ook niet in op deze concrete motieven. die zij geheel 

onbesproken laat. 

Evenmin geeft zij aan met welke concrete omstandigheden de gemachtigde van de staatssecretaris 

geen rekening zou hebben gehouden. Met haar louter theoretisch betoog toont verzoekende partij geen 

schending aan van de door haar aangehaalde artikelen en beginselen van behoorlijk bestuur. 

In zoverre de verzoekende partij voorhoudt dat haar zonder meer de maximumtermijn van 3 jaar werd 

opgelegd, merkt verweerder nog op de kritiek van de verzoekende partij grondslag mist. 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen, laat verweerder gelden dat art. 74/11, § 1 

Vreemdelingenwet nergens voorziet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris steeds uitdrukkelijk 

zou dienen te motiveren waarom deze of gene termijn werd opgelegd bij het nemen van een 

inreisverbod. Het volstaat dat blijkt dat rekening werd gehouden met de ter kennis gebrachte, specifieke 

omstandigheden van elk geval, hetgeen in casu niet ernstig ter discussie kan staan. 

Zie ook: 

"Wat betreft de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, is de Raad van oordeel dat 

het opgelegde inreisverbod in casu afdoende wordt gemotiveerd door de vaststelling dat 'niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan\ hetgeen betekent dat de verzoeker een eerdere beslissing tot 

verwijdering niet heeft uitgevoerd zoals voorzien in artikel 74/11. S 1. tweede lid. 2° van de 

vreemdelingenwet. " (R.v.V. nr. 105.706 van 19 november 2012) 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet verduidelijkt met welke specifieke omstandigheden eigen aan zijn 

geval rekening moest worden gehouden bij de vaststelling van de duur van het inreisverbod. Ook hier 

moet worden benadrukt dat het niet aan de Raad toekomst om uit het summier betoog van de verzoeker 

de concrete elementen te distilleren waarmee geen rekening gehouden zou zijn. Door louter algemeen 

te stellen dat geen onderzoek werd gedaan noch gemotiveerd werd omtrent de specifieke 

omstandigheden van zijn geval zonder dit betoog te concretiseren en te betrekken op zijn individuele 

situatie, slaagt verzoeker er niet om aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen 

op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. (R.v.V. nr. 99.256 dd. 19.03.2013) 

"Voorts wijst de Raad erop dat de termijn van drie jaren van het gegeven inreisverbod wettelijk is 

voorzien en de verzoekende partij geen concrete grieven aanhaalt om aan te tonen dat deze duur 

onredelijk is, daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij dit nadeel aan haar eigen 

gedragingen te wijten is omdat zij niet vrijwillig gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel " (R.v.V. nr. 

111.109 dd. 30.09.2013) 

Verder dient te worden benadrukt dat in de bestreden beslissingen wel degelijk afdoende wordt 

gemotiveerd nopens de concrete situatie van de verzoekende partij, met uitdrukkelijke verwijzing naar 

het feit dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Ten overvloede merkt verweerder nog op dat het de verzoekende partij vrijstaat om op eender welk 

moment een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen, dit in toepassing van de vigerende 

wettelijke bepalingen. De verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat de 

inreisverboden (bijlage 13sexies) op kennelijk onredelijke wijze zouden zijn genomen. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 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, tezamen met een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

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

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

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, vertrouwens- en 

redelijkheidsbeginsel incluis. 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

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

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 
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impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in 

feite, met name dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: verzoekers hebben geen gevolg 

gegeven aan de meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hen betekend werden, o.m. op 

27 september 2012. Tevens wordt vermeld dat aan verzoekers een termijn van drie jaar inreisverbod 

wordt gegeven omdat zij zich gedurende een lange periode in illegaal verblijf hebben genesteld.  

 

Verzoekers kunnen niet gevolgd worden waar zij stellen dat niet wordt meegedeeld waarom er een 

inreisverbod met een duur van drie jaar wordt opgelegd en waarom er direct gekozen werd voor de 

maximale termijn. In beide bestreden beslissing wordt immers uitdrukkelijk vermeld: “Er wordt aan 

betrokkene een termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar de vreemdeling 

gedurende een lange periode zich in illegaal verblijf heeft genesteld.” Er wordt bijgevolg wel degelijk 

formeel gemotiveerd waarom de verwerende partij het nodig achtte aan verzoekers een inreisverbod 

voor een duur van drie jaar te geven. Tevens wordt gemotiveerd waarom een inreisverbod wordt 

opgelegd, namelijk omdat een vroegere beslissing tot verwijdering van het grondgebied niet werd 

uitgevoerd. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

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

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

van de formele motiveringplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.2. Verzoekers voeren tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht, en herhalen in dit 

verband dat er niet wordt gemotiveerd waarom de maximumtermijn wordt gehanteerd en dat er geen 

onderzoek is naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekers en de duur van 

het inreisverbod. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat verzoekers met deze uiteenzetting voornamelijk aangeven dat 

volgens hen een motivering ontbreekt, zodat zij opnieuw de schending van de formele motiveringsplicht 

aanvoeren. Zoals in punt 3.3.1. reeds werd gesteld, bevatten de bestreden beslissingen wel degelijk een 

afzonderlijke motivering voor het opleggen van een termijn van drie jaar: “Er wordt aan betrokkene een 

termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar de vreemdeling gedurende een lange 

periode zich in illegaal verblijf heeft genesteld.” Los van de vraag naar de inhoud van dit motief, dient te 

worden vastgesteld dat er wel wordt gemotiveerd waarom de maximumtermijn wordt gehanteerd. Dit 

motief staat los van het motief waarom er een inreisverbod gegeven wordt, met name omdat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan door geen gevolg te geven aan vroegere bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat er geen onderzoek is naar hun specifieke omstandigheden, dient erop 

te worden gewezen dat er wordt verwezen naar het feit dat zij zich gedurende een lange periode in 

illegaal verblijf hebben genesteld. Verzoekers bekritiseren dit motief niet. Bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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. Verzoekers tonen met hun 

algemene uiteenzetting dat er geen onderzoek werd gevoerd naar hun specifieke omstandigheden, 

zonder deze specifieke omstandigheden enigszins te verduidelijken,  niet aan dat de verwijzing naar hun 

lange periode van illegaal verblijf kennelijk onredelijk is of zou steunen op verkeerde feitelijke gegevens. 

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse en gelet op het feit dat verzoekers zich beperken tot de 

opmerking dat de bestreden beslissingen kennelijk onredelijk zijn genomen gezien de verstrekkende 
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gevolgen van een inreisverbod, blijkt dat verzoekers met hun algemeen betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk maken. 

 

3.3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. Aangezien er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte feitenvinding 

kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden.  

 

Het enig middel, inzoverre het is gericht tegen de inreisverboden, is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wat de eerste bestreden beslissing betreft. De 

verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de tweede en derde 

bestreden beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

mevr. A. DE SMET, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 

 


