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 nr. 127 254 van 22 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

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

7 oktober 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 8 augustus 2013 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlagen 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli 2014. 

 

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

verzoekende partijen en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Eerste, tweede, derde en vierde verzoekende partij dienden, bij aangetekend schrijven van 11 

januari 2013, een aanvraag in om, 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), tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 8 augustus 2013 de beslissing waarbij de aanvraag van verzoekende 

partijen om tot een verblijf te worden gemachtigd onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die 

verzoekende partijen op 6 september 2013 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.01.2013 werd 

ingediend en op 31.05.2013 werd aangevuld door : 

 

[A.B.] […] 

 

en echtgenote: 

[A.N.] […] 

 

en hun meerderjarige kinderen: 

[A.A.] […] 

[A.A.] […] 

 

en dochter van [A.A.]: 

[A.S.] […] 

 

allen van nationaliteit: Armenië 

[…] 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid: 

 

Betrokkenen dienden een asielaanvraag in op 27.07.2010. Deze aanvraag werd afgesloten met een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 16.02.2011. Betrokkenen verkozen echter 

geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hen aangetekend via de post 

betekend op 24.09.2012 (voor [A.B.], [A.N.] en [A.A.]) en op 17.01.2013 (voor [A.A.]) en verblijven 

sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk ongeveer zes en een halve maand - 

was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Wat betreft de duur van de 

behandeling van de medische regularisatieaanvragen die betrokkenen hebben ingediend, dient 

opgemerkt te worden dat het feit op zich dat er een zekere behandelingstermijn is, geen buitengewone 

omstandigheid vormt, die betrokkenen verhindert terug te keren naar hun land van herkomst, noch 

opent dit een recht op verblijf. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

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

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

 

Het feit dat [A.A.] hier naar school gaat, wat gestaafd wordt aan de hand een schoolattest en dat ook 

[A.A.] hier school zou lopen of gelopen hebben, vormt geen buitengewone omstandigheid. Beide 

dochters zijn immers meerderjarig en derhalve niet leerplichtig. Zij tonen bovendien niet aan dat indien 

zij een (hogere) opleiding wensen te volgen, dat zij dit niet zouden kunnen in het land van herkomst. Dat 

de kinderen de Armeense taal niet zouden beheersen qua lezen en schrijven, is ongeloofwaardig gezien 
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zij pas in juli 2010 hun land van herkomst verlaten hebben en naar België gekomen zijn, toen zij 

respectievelijk vijftien en achttien jaar waren. 

 

Betrokkenen stellen dat zij geen enkele binding meer hebben in het land van herkomst. Dit vormt even-

wel geen buitengewone omstandigheid die een terugkeer verhindert. Bovendien waren betrokkenen 

steeds op de hoogte van het feit dat hun verblijfssituatie precair was, namelijk dat hun verblijf enkel was 

toegestaan in afwachting van een beslissing inzake hun asielaanvraag van 27.07.2010 en inzake hun 

medische regularisatieaanvraag van 04.08.2010, en dat zij bij een negatieve beslissing België zouden 

moeten verlaten. Het is een persoonlijke keuze geweest van betrokkenen om ondanks dit gegeven geen 

banden te onderhouden met hun land van herkomst. 

 

De overige aangehaalde elementen met betrekking tot de integratie van betrokkenen - namelijk dat zij 

sinds 2010 in België verblijven; dat zij zich integreren; dat zij Nederlands leren (zie: attest d.d. 

29.05.2012); dat zij het inburgeringstraject gevolgd hebben (zie: attesten van inburgering d.d. 

16.09.2011 en d.d. 01.07.2011, attesten cursus maatschappelijke oriëntatie); dat zij contacten hebben 

met Belgen (zie: diverse steunbrieven); dat hun economische en sociale belangen in België zouden 

gevestigd zijn en dat zij werkbereid zouden zijn - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in 

deze fase niet behandeld. Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk 

begingen tegen de 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.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.3. Op 8 augustus 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van eerste, tweede, derde en vierde 

verzoekende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De bevelen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod, die eerste en tweede verzoekende partij 

op 6 september 2013 werden betekend, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van [H.J.], Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

[…] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

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

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

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

vereist zijn om er zich naar toe 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 Betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

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

• 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) haar aangetekend via de post betekend op datum van 24.09.2012 en verblijft nog steeds 

illegaal op het Belgisch grondgebied. 

 

Inreisverboden 

 

■ In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

 

• 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) haar aangetekend via de post betekend op datum van 17.01.2013 en verblijft nog steeds 

illegaal op het Belgisch grondgebied. De termijn van het inreisverbod bedraagt drie jaar, omdat 

betrokkene sinds de betekening van het bevel van 17.01.2013 nog steeds geen stappen heeft 

ondernomen om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten.” 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod die derde verzoekende partij op 6 

september 2013 werden ter kennis gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van [H.J.], Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

[…] 

en haar minderjarige kind: […]  

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

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

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

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe 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 Betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

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

• 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) haar aangetekend via de post betekend op datum van 17.01.2013 en verblijft nog steeds 

illegaal op het Belgisch grondgebied. 

 

Inreisverboden 

 

■ In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

 

• 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) haar aangetekend via de post betekend op datum van 17.01.2013 en verblijft nog steeds 

illegaal op het Belgisch grondgebied. De termijn van het inreisverbod bedraagt drie jaar, omdat 

betrokkene sinds de betekening van het bevel van 17.01.2013 nog steeds geen stappen heeft 

ondernomen om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten.” 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod die derde verzoekende partij op 6 

september 2013 werden ter kennis gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van [H.J.], Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

[…] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

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

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

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 
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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 Betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

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

• 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

 

Op 24.09.2012 werd aan de ouders van betrokkene, die toen nog minderjarig was, een bevel om het 

grondgebied te verlaten aangetekend via de post betekend (bijlage 13quinquies). Hierdoor werd 

betrokkene gelast om samen met haar ouders het Belgisch en Schengen grondgebied te verlaten. Zij en 

haar ouders hebben geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijven nog steeds illegaal op het 

Belgisch grondgebied. Sinds betrokkene de meerderjarigheid bereikt heeft, namelijk sinds 16.10.2012, 

heeft zij geen stappen ondernomen om gevolg te geven aan hogernoemd bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

  

Inreisverboden 

 

■ In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

 

• 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

 

Op 24.09.2012 werd aan de ouders van betrokkene, die toen nog minderjarig was, een bevel om het 

grondgebied te verlaten aangetekend via de post betekend (bijlage 13quinquies). Hierdoor werd 

betrokkene gelast om samen met haar ouders het Belgisch en Schengen grondgebied te verlaten. Zij en 

haar ouders hebben geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijven nog steeds illegaal op het 

Belgisch grondgebied. Sinds betrokkene de meerderjarigheid bereikt heeft, namelijk sinds 16.10.2012, 

heeft zij geen stappen ondernomen om gevolg te geven aan hogernoemd bevel om het grondgebied te 

verlaten. Aangezien betrokkene nog steeds geen enkele stap heeft ondernomen om haar vertrek voor te 

bereiden, wordt de termijn van het inreisverbod op drie jaar vastgelegd” 

 

Deze beslissingen vormen de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende 

bestreden beslissing.     

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

verzoekende partijen te leggen.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De Raad dient te duiden dat een niet-ontvoogde minderjarige onbekwaam is om in persona een 

beroep tot nietigverklaring in te dienen: hij dient te worden vertegenwoordigd door hetzij beide ouders 

samen indien zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen (artikel 376, eerste lid, 

van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW), zie ook: RvS 29 maart 2010, nr. 202.434; RvS 23 

december 2011, nr. 217.016), hetzij door de ouder die het gezag uitoefent indien de ouders dit niet 

gezamenlijk over de persoon van het kind uitoefenen (artikel 376, derde lid, van het BW), hetzij door zijn 

voogd (artikel 390 e.v. van het BW). Een verzoekschrift ingediend door een minderjarige of door een 

persoon die niet gerechtigd is de minderjarige te vertegenwoordigen, is niet ontvankelijk (J. BAERT en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie, 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve Rechts-

bibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nrs. 93-97). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat vijfde verzoekende partij werd geboren op 26 augustus 2012. 

Ambtshalve moet derhalve worden vastgesteld dat vijfde verzoekende partij op 7 oktober 2013 als 

minderjarige niet over de vereiste bekwaamheid beschikte om een annulatieberoep in te stellen bij de 

Raad. Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het werd ingesteld door vijfde verzoekende 

partij (RvS 15 februari 2006, nr. 155.037). 
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3.2. De Raad stelt tevens vast dat verzoekende partijen in één verzoekschrift zowel de beslissing 

waarbij hun aanvraag om machtiging tot verblijf wordt afgewezen als de beslissingen tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod aanvechten. In het belang van een goede 

rechtsbedeling dient diegene die een beroep doet op de rechter, voor elke vordering evenwel een 

afzonderlijk geding in te spannen om alzo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een vlotte afwikke-

ling van de zaak mogelijk te maken (R. STEVENS, Raad van State I. afdeling bestuursrechtspraak, 2. Het 

procesverloop, Brugge, die Keure, 2007, 65). Meerdere vorderingen kunnen slechts ontvankelijk in één 

enkel verzoekschrift worden ingesteld indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt 

bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo 

nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk voorkomt dat vaststellingen gedaan of beslissingen 

genomen met betrekking tot de ene vordering, een weerslag zullen hebben op de uitkomst van de 

andere vordering. In casu tonen verzoekende partijen de samenhang tussen de eerste bestreden 

beslissing en de acht andere bestreden beslissingen, die op grond van een andere juridische en 

feitelijke basis werden genomen, niet aan. De Raad merkt ook op dat de eventuele nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat de rechtsgeldigheid van de acht andere 

bestreden beslissingen hierdoor in het gedrang komt. De nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing leidt immers niet tot de vaststelling dat verzoekende partijen tot enig verblijf zijn gemachtigd 

of toegelaten en dat de motieven die aan de basis liggen van de bevelen om het grondgebied te 

verlaten en de inreisverboden kaduuk worden. De bewering van verzoekende partijen dat de bevelen 

om het grondgebied te verlaten en de inreisverboden accessoria zijn van de eerste bestreden beslissing 

heeft geen feitelijke of juridische basis. Ter terechtzitting betoogt de raadsvrouw van verzoekende 

partijen nog dat in de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de acht andere bestreden 

beslissingen of dat in de tweede tot en met negende bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

eerste bestreden beslissing. Ook dit betoog mist echter een feitelijke basis. Door uiteen te zetten dat er 

een verband bestaat tussen de tweede tot de negende bestreden beslissing en het dus 

proceseconomisch interessant kan zijn de beroepen met betrekking tot deze beslissingen samen te 

behandelen, toont de raadsvrouw van verzoekende partijen voorts niet aan dat er een verband bestaat 

tussen de eerste bestreden beslissing en de tweede tot en met de negende bestreden beslissing. Het 

gegeven dat de eerste en de acht andere bestreden beslissingen op eenzelfde dag werden genomen of 

betekend impliceert ook niet dat deze beslissingen samenhangen. 

 

In deze omstandigheden, nu verscheidene vorderingen die niet samenhangen in één enkel verzoek-

schrift worden ingesteld, is enkel het beroep ingesteld tegen de eerst vermelde bestreden beslissing, die 

in casu ook kan worden weerhouden als de belangrijkste, ontvankelijk (RvS 4 januari 2012, nr. 

217.105).     

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

4.1. Verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel en van het vertrouwens-

beginsel. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

   

“Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dien[t] te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[...]" 

  

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 
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vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de bestreden 

beslissing d.d. 08.08.2013) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4  in fine). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige 

maatregel te nemen gebaseerd om zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerekend en welke maatregel van aard is om de belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te 

tasten. 

 

In casu zijn de bestreden beslissingen van 08.08.2013 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegin[…]sel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 

2009, punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na 

een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 
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tegen alle redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

 

Verwerende partij weigert de aanvraag tot regularisatie van verzoekende partij louter omwille van de 

volgende gegevens: 

 

- dat verzoekende partij niet zou hebben aangetoond zich te bevinden in een "buitengewone 

omstandigheid" om hun regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te 

dienen. 

 

- dat verzoekende partij met andere woorden een onontvankelijke aanvraag zou hebben ingediend; 

 

Ten eerste wenst verzoekende partij dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de 

bestreden beslissing de overige voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet betwist, 

zodat dient aangenomen te worden dat verzoekende partij aan de overige voorwaarden van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet voldoet. 

 

Ten tweede is er in feite slechts 1 punt van discussie die verwerende partij aanhaalt, namelijk dat 

verzoekende partij geen ontvankelijke aanvraag zou hebben ingediend, omdat hij geen 'buitengewone 

omstandigheden" kan aantonen; 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij in België verblijft en er een nieuw leven heeft opgebouwd, is 

volgens verwerende partij geen voldoende reden om een ontvankelijke aanvraag in België in te dienen. 

Het stellen dat dit gegeven volgens verwerende partij geen "buitengewone omstandigheid" zou zijn, 

zonder aan te geven wat nu WEL als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, is 

allerminst redelijk, zorgvuldig en afdoend gemotiveerd. Immers, in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

van 15.12.1980 staat geenszins vermeld wat men WEL als buitengewone omstandigheden dient te 

beschouwen, zodat verzoekende partij meent dat verwerende partij niet afdoende gemotiveerd heeft, 

waarom zijn verblijf en integratie niet als "buitengewone omstandigheid" mag beschouwd worden. Het is 

immers zo dat in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, verwerende partij een 

discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen wat wel en niet als "buitengewone omstandigheid" is, 

en bij een gebeurlijke weigering (lees: onontvankelijk verklaren) bij gebrek aan "buitengewone 

omstandigheden", verwerende partij een striktere motiveringsplicht heeft en zich niet kan afdoen met 

een standaardformulering. In casu diende verwerende partij bij een onontvankelijk verklaren van de 

aanvraag van verzoekende partij omstandiger te motiveren, niet alleen in feite maar tevens in rechte. 

Wat dit laatste (lees: motivering in rechte) betreft, laat de bestreden beslissing verzoekende partij in het 

donker tasten. Elke discretionaire bevoegdheid heeft steeds de redelijkheid tot grens. In casu is de 

bestreden beslissing onredelijk en onzorgvuldig genomen, gelet op het gegeven dat verwerende partij 

nagelaten heeft omstandiger in rechte een afdoende motivering te verschaffen aan verzoekende partij. 

 

[…] 

 

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

handelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en […] 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.” 

 

4.2.1. De formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en uit 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determineren-

de motieven worden aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. In de motivering van 

deze beslissing wordt, met verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, immers uiteengezet 

dat de door verzoekende partijen aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 

die toelaten te besluiten dat zij hun 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. Er wordt tevens nader toegelicht waarom de door verzoekende 
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partijen aangebrachte gegevens niet worden weerhouden als buitengewone omstandigheden. Deze 

motivering is volledig, pertinent en draagkrachtig. Zij laat verzoekende partijen toe om hun rechts-

middelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Aangezien in de eerste bestreden beslissing, zoals gesteld, uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet kunnen verzoekende partijen niet voorhouden dat zij “in het donker 

tasten” wat betreft de motivering in rechte van deze beslissing.  

 

Waar verzoekende partijen nog aanvoeren dat verwerende partij niet heeft aangegeven welke situaties 

kunnen verantwoorden dat een aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk wordt aangevraagd, kan 

het volstaan op te merken dat de formele motiveringsplicht een bestuur niet noopt tot het verstrekken 

van toelichtingen die er niet op zijn gericht uiteen te zetten waarom een beslissing werd genomen doch 

een eerder pedagogische waarde hebben. Er dient daarenboven te worden benadrukt dat verzoekers 

voor het indienen van hun aanvraag een beroep deden op een advocaat en deze hen – voor zover 

vereist – kon uiteenzetten wat de draagwijdte van het begrip “buitengewone omstandigheden”, in de zin 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, is.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet of 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.    

 

4.2.2. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kunnen verzoekende partijen 

ook niet worden gevolgd in hun stelling dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

4.2.3. Verzoekende partijen maken daarnaast niet aannemelijk dat verwerende partij enig gegeven dat 

zij in hun aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd aanvoerden over het hoofd heeft gezien of 

niet zorgvuldig heeft onderzocht. Zij houden tevens ten onrechte voor dat zij niet de kans hadden om 

“bijkomende gegevens aan het dossier toe te voegen”. Zij konden immers alle inlichtingen die zij als 

dienstig beschouwden aanbrengen bij het indienen van hun aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te 

worden gemachtigd en zij konden deze aanvraag verder met stukken onderbouwen tot op het ogenblik 

dat verwerende partij een beslissing nam. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

4.2.4. Verzoekende partijen menen ook dat verwerende partij de hoorplicht heeft geschonden door een 

maatregel te nemen die hun belangen zwaar aantast en die gebaseerd is op hun persoonlijk gedrag. De 

eerste bestreden beslissing is evenwel geen maatregel die gebaseerd is op hun persoonlijk gedrag, 

maar een antwoord op een door hen ingediende aanvraag, waarbij rekening werd gehouden met alle 

gegevens die zij zelf als nuttig beschouwden. De eerste bestreden beslissing wijzigt ook hun verblijfs-

situatie niet en verhindert hen niet om, conform de bepalingen van de Vreemdelingenwet, een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in te dienen, zodat niet kan worden geconcludeerd dat hun belangen door 

deze beslissing zwaar worden aangetast. Hun betoog mist derhalve feitelijke grondslag.  

 

Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door een 

persoon gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 17 september 

2001, nr. 98.879; RvS 15 juli 2008, nr. 185.402; cf. ook I. OPDEBEEK, Beginselen van behoorlijk bestuur 

in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247).    

 

Er kan, gelet op voorgaande vaststellingen, niet worden besloten dat de hoorplicht werd miskend.   

 

4.2.5. Verwerende partij heeft, bij het nemen van de eerste bestreden beslissing, een toepassing 

gemaakt van een wetsbepaling die verzoekende partijen bekend was en er blijkt niet dat verwerende 

partij deze wetsbepaling incorrect heeft aangewend, zodat ook niet kan worden besloten dat het 

rechtszekerheidsbeginsel is geschonden. 

 

4.2.6. Voorts moet nog worden benadrukt dat niet wordt aangetoond dat verwerende partij zou zijn 

afgeweken van een vaste gedragslijn bij het nemen van de eerste bestreden beslissing en dat het feit 

dat verzoekende partijen gedurende een aantal jaar in het Rijk konden verblijven tijdens het onderzoek 

van de door hen ingediende asielaanvragen en aanvragen om op medische gronden tot een verblijf te 

worden gemachtigd niet toelaat te besluiten dat de schijn zou zijn gewekt dat de aanvraag van 
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verzoekende partijen om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

zou worden ingewilligd. Ook het gegeven dat verwerende partij zeven maanden nodig had om de eerste 

bestreden beslissing te nemen leidt niet tot de constatatie dat verzoekende partijen mochten aannemen 

dat zij tot een verblijf in het Rijk zouden worden gemachtigd.  

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel kan dan ook niet worden vastgesteld. 

 

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

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing kan leiden aangevoerd en het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is 

tegen de acht andere bestreden beslissingen. 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 behandeld.  

 

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 tweeëntwintig juli tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


