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 nr. 127 505 van 28 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 en X, die beiden verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

28 januari 2014 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 3 januari 2014 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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 25 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

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

de verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Eerste verzoekster diende op 6 april 2008 bij de Belgische diplomatieke post te Teheran een 

aanvraag in tot afgifte van een visum kort verblijf (type C).  

 

1.2. Verzoeksters kwamen op 26 juni 2008 toe op Belgisch grondgebied. Op 28 augustus 2008 werd er 

ten aanzien van hen een aankomstverklaring (bijlage 3) opgemaakt waarmee ze werden toegelaten tot 

verblijf tot 23 september 2008.  

 

1.3. Eerste verzoekster diende op 1 september 2008 een asielaanvraag in. 
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1.4. Verzoeksters dienden op 15 februari 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter 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).  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 19 juli 2010 een 

beslissing waarbij de in punt 1.4 vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard 

 

1.6. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 24 november 2011 een 

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

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 19 maart 2010, nr. 40 504). 

 

1.7. Verzoeksters dienden op 17 oktober 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 12 december 2011, 22 juni 2012 en 4 

oktober 2013 aangevuld.  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) nam op 16 december 2013 een 

beslissing waarbij de in punt 1.4 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard.  

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 23 december 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.7 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard.  

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 3 januari 2014 een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) ten aanzien van verzoeksters. 

Verzoeksters werden per aangetekend schrijven van 3 januari 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“+ 1 kind 

R .(…) K.(…) N.(…) M.(…) (…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - ASIELZOEKER 

In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

wordt aan mevrouw, die verklaart te heten, 

naam : M.(…) 

voornaam : F.(…) S.(…)  

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Iran 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die 

het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 25/11/2009 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing 

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen en 

op 19/03/2010 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten, 

inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan verzoeksters werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

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

te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep wegens gebrek aan het rechtens vereiste belang. Volgens de verwerende partij beschikt 

zij op grond van artikel 7 van de vreemdelingenwet niet over een discretionaire bevoegdheid bij de 

beslissing om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Bij een eventuele vernietiging van het 

bevel om het grondgebied te verlaten, zo stipt de verwerende partij aan, zou zij, na te hebben 

vastgesteld dat verzoeksters in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

documenten, niet anders kunnen dan een nieuw bevel ter kennis te brengen. Volgens de verwerende 

partij ontberen verzoeksters bijgevolg elk belang bij hun vordering.  

 

3.2. De Raad merkt op dat er geen bevel mag worden gegeven, zelfs niet op grond van een gebonden 

bevoegdheid, wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM, cf. RvS 

26 augustus 2010, nr. 206.948). De Raad stelt vast dat verzoeksters in hun verzoekschrift de schending 

aanvoeren van artikel 8 van het EVRM, waardoor zij wel degelijk belang kunnen hebben bij hun beroep.  

 

De exceptie van niet ontvankelijkheid wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang dient te 

worden verworpen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste en enig middel werpen verzoeksters de schending op van artikel 8 van het EVRM, 

van de artikelen 7, eerste lid, 1° en 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 54 van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en van de artikelen 1 tot en met 3 

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

Tevens menen verzoeksters dat er sprake is van “de kennelijke schattingsfout (…) van de onvoldoende 

motivering en bijgevolg door het gebrek aan wettelijke aanneembare gronden, evenals van de 

schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van het algemeen beginsel waardoor 

de administratieve overheid gehouden is te beslissen door kennis te nemen van alle elementen van de 

zaak (…)”. Verzoeksters zetten hun middel als volgt uiteen:  

 

“Voor zover:  

In overweging dat de Dienst Vreemdelingenzaken tegenover mijn verzoeksters een bevel het grond-

gebied te verlaten genomen heeft, asielaanvrager (bijlage 13 quinquies) op datum van 03.01.2014 met 

als reden dat op datum van 25.11.2009 , het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 

een beslissing van weigering genomen heeft in verband met toekenning van de hoedanigheid van 

vluchteling en van de subsidiaire bescherming en dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 

19.02.2010, deze beslissing bevestigd heeft; 

Dat deze beslissing ook gemotiveerd is, in verwijzing met art. 7, lid 1
ste

, 1° van de wet van15 december 

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

vreemdelingen: betrokkene verblijft op het grondgebied zonder houder te zijn van de documenten die 

door artikel 2 voorzien zijn: ze beschikt niet over een paspoort met geldig visum; 

Terwijl 

Dat uit de uiteenzetting van de feiten voortvloeit dat in werkelijkheid, de genomen beslissing die 

aan mijn verzoeksters betekend werd, niet geldig gemotiveerd is; 

Door zo te handelen, heeft de verwerende partij het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden;  

Dat het haar toekomt de werkelijkheid van de situatie van mijn verzoeksters in overweging te nemen, 

vooraleer, eventueel, een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, wat in dit geval niet 

gebeurde;  

In overweging dat mijn verzoeksters wensen te laten gelden, dat er thans een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 hangend is; 

Dat zij herinneren dat ze sinds 2008 op het grondgebied aanwezig zijn; 

Dat het bevel het grondgebied te verlaten dat aan mijn verzoeksters betekend werd, helemaal niets 

over deze procedure zegt; 
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Dat het alleen maar beweert dat de asielprocedure van mijn verzoekster gesloten zou zijn; 

Dat de motivatie van deze bevel en het grondgebied te verlaten duidelijk gestereotypeerd is. 

Dat er geen individualisatie is van de situatie van mijn verzoekster; 

Dat mijn verzoeksters de nietigverklaring en de schorsing vragen van het bevel het grondgebied te 

verlaten dat hen betekend werd; 

Dat mijn verzoeksters beweren dat er dus sprake is van een schending van de beschikkingen van de 

middelen; 

Overwegende dat mijn verzoekster, Mw. M.(…) F.(…) S.(…), wenst te herinneren dat haar zoon ook 

aanwezig is op het Belgisch grondgebied. 

Dat, inderdaad, deze een asielaanvraag ingediend heeft, op datum van 17.08.2012, aanvraag die 

steeds hangend is; 

Dat het overduidelijk is, dat tegenpartij haar beslissing moest motiveren, rekening houdend met alle 

elementen van de zaak, quod non in dit geval; 

Dat mijn verzoekster dus legitiem kon verwachten dat tegenpartij rekening zou houden met de 

bijzondere elementen die in dit dossier voorgekomen, zonder de werkelijkheid ervan te schenden, 

noch hun zaak. 

Dat de inhoud van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens duidelijk miskend werd; 

Dat dit artikel bepaalt dat "iedere persoon recht heeft op de eerbiediging van haar privé- en familieleven, van 

haar woonst en van haar briefwisseling. " 

Dat een inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van dit recht alleen toegelaten is voor zover 

deze inmenging wettelijk voorzien is en dat zij een maatregel vormt, die is in een democratische 

maatschappij noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, en het economisch welzijn 

van het land, voor de verdediging van de orde en de voorkoming van strafbare feiten en voor de 

bescherming van de geestelijke gezondheid of van de zedelijkheid, of de bescherming van de rechten en 

vrijheden van een ander. 

Dat dit artikel een rechtstreekse invloed heeft in de Belgische juridische orde; 

Dat er dus een schending is van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden, wanneer uit de elementen van de zaak voortvloeit dat door een bevel het 

grondgebied te verlaten aan mijn verzoeksters te betekenen, aan deze de mogelijkheid geweigerd wordt 

met een familielid, dat op het Belgisch grondgebied aanwezig is, te leven;  

Dat tegenpartij, in dit geval, een bevel het grondgebied te verlaten aan mijn verzoeksters betekent en de 

mogelijkheid van schending van artikel 8 van het Europees verdrag van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden, gevolg van deze beslissing, niet onderzoekt.  

Dat, ten opzichte van deze gezinssituatie, aan mijn verzoeksters het bevel geven het grondgebied van 

België te verlaten, thans hun privé- en familieleden aantast, daar zodoende het hen belet, op correcte 

wijze, met hun familie op het grondgebied te leven;  

Dat de genomen beslissing, gezien de gezinssituatie van mijn verzoeksters, niet redelijk is;  

Dat het bevel het grondgebied te verlaten, dat aan mijn verzoeksters betekend werd, absoluut geen 

rekening heeft gehouden met hun gezinssituatie, daar het alleen gegrond is op artikel 7 lid 1
ste

 van de 

wet van 15 december 1980;  

Dat de motivering van dit bevel het grondgebied te verlaten, duidelijk gestereotypeerd is en verwijst naar 

een verouderede situatie; 

Dat er geen individualisatie is van de situatie van mijn verzoeksters;  

Dat mijn verzoeksters dus de nietigverklaring vragen van de beslissing die door de tegenpartij genomen 

werd;” 

 

4.2. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeksters daarin de schending aanvoeren van artikel 54 

van het vreemdelingenbesluit en van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.” Onder “middel” 

dient immers conform vaste rechtspraak van de Raad van State te worden begrepen, de voldoende en 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop 

volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 

2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeksters laten 

na om uiteen te zetten op welke wijze artikel 54 van het vreemdelingenbesluit geschonden zou zijn en 

omschrijven onvoldoende nauwkeurig welk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur zij juist 

geschonden achten.   

 

4.3. Waar verzoeksters stellen dat er in casu een “kennelijke schattingsfout” is gemaakt, voeren zij in 

wezen een kennelijke beoordelingsfout aan in hoofde van de gemachtigde van de staatssecretaris. 

  

4.4. Het door verzoeksters geschonden geachte “algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van het 

algemeen beginsel waardoor de administratieve overheid gehouden is te beslissen door kennis te 
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nemen van alle elementen van de zaak”, bevat de definitie van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit houdt in 

dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden en impliceert dat de beslissing 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 

2012, nr. 221 475). 

 

4.5. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en bij 

uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. 

RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Waar verzoekers spreken van “de onvoldoende motivering en 

bijgevolg door het gebrek aan wettelijke aanneembare gronden” , voeren zij een schending aan van de 

materiële motiveringsplicht. De Raad wijst erop dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de 

formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke formele 

motivering maakt het de verzoekende partijen immers onmogelijk om uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133.900). Bijgevolg dient vastgesteld dat, 

ofschoon verzoekende partijen zich steunen op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet, uit het middel blijkt dat 

zij de motieven die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen kennen, doch betwisten dat 

deze motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. De verzoekende partijen voeren met andere 

woorden de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Immers betreft het nagaan of de 

motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116.486). 

 

4.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.7. De bestreden beslissing werd genomen in uitvoering van artikel 7, eerste lid van de vreemdelingen-

wet en van artikel 75 §2 van het vreemdelingenbesluit. 

 

Artikel 75, §2 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt:  

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling of de 

asielaanvraag niet in overweging neemt, geeft de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 

52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten.  

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend. 

(…)”  

 

Het in artikel 75, §2 van het vreemdelingenbesluit vermelde artikel 52/3, §1 van de vreemdelingenwet 

luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de asielaanvraag niet in 

overweging neemt of de vluchtelingenstatus weigert te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus 

weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, moet de 

minister of zijn gemachtigde onverwijld een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd 

op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°. Deze beslissing wordt ter 

kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.  

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de vreemdeling tegen een beslissing 

genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verwerpt met 

toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk, beslist de 

minister of zijn gemachtigde onverwijld tot een verlenging van het in het eerste lid bedoelde bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene 

overeenkomstig artikel 51/2.  
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De termijn van deze verlenging bedraagt tien dagen, en is twee maal verlengbaar op voorwaarde dat de 

vreemdeling voldoende meewerkt aan het terugkeertraject bedoeld in art 6/1, § 3, van de wet van 12 

januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen. De regeling in dit lid doet geen afbreuk aan de overige mogelijkheden tot verlenging van 

het bevel, zoals voorzien in de wet.” 

 

Artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet tenslotte bepaalt het volgende:  

 

“Onverminderd 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 

termijn 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.  

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;  

(…)”  

 

4.8. Verzoeksters betwisten noch weerleggen de vaststellingen uit de bestreden beslissing niet dat “op 

25/11/2009 (…) door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing van 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (werd) 

genomen en op 19/03/2010 (…) door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (werd) 

genomen”. Bijgevolg diende toepassing gemaakt te worden van artikel 75, §2 juncto artikel 52/3, §1  van 

het vreemdelingenbesluit. Verzoeksters betwisten evenmin dat zij niet in het bezit zijn “van een geldig 

paspoort met geldig visum”, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, waardoor de 

gemachtigde van de staatssecretaris in beginsel op rechtsgeldige wijze aan verzoeksters een bevel om het 

grondgebied te verlaten afleverde. 

 

4.9. Verzoeksters menen echter dat in de beslissing onvoldoende rekening werd gehouden met “de 

werkelijkheid van de situatie” en met name met de hangende aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en met het feit dat de zoon van eerste verzoekster 

tevens op Belgisch grondgebied verblijft.  

Wat de hangende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingen-

wet betreft, merkt de Raad op dat de loutere indiening van een dergelijke aanvraag geen enkele invloed 

heeft op de verblijfssituatie van verzoeksters en geen beletsel vormt voor het afleveren van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Er valt niet in te zien waarom de verwerende partij de regularisatie-

procedure zou moeten betrekken in de motivering van dit bevel (cf. RvS 6 februari 2004, nr. 127.903). 

Bijkomend wijst de Raad erop dat de door verzoeksters ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet reeds op 23 december 2013 onontvankelijk werd 

verklaard (zie punt 1.9) en uit niets blijkt dat zij een nieuwe aanvraag zouden hebben ingediend. Met 

betrekking tot het feit dat de zoon van eerste verzoekster op het Belgisch grondgebied zou verblijven, 

kan niet worden ingezien hoe de gemachtigde van de staatssecretaris daarvan op de hoogte kon zijn en 

op welke wijze deze informatie een beletsel zou vormen voor de afgifte van een bevel om het grond-

gebied te verlaten. Zoals hieronder zal blijken, slagen verzoeksters er niet in het bestaan van een 

gezinsleven op Belgisch grondgebied aannemelijk te maken.  

 

4.10. De stelling van verzoeksters dat het bevel om het grondgebied te verlaten “duidelijk gestereo-

typeerd is” en “dat er geen individualisatie is van de situatie”, doet geen afbreuk aan het feit dat de 

overwegingen die het bevel schragen pertinent zijn. Tevens merkt de Raad op dat, indien een beslissing 

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

seerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit loutere feit op zich nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821).  

 

4.11. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

  

Artikel 8 van het EVRM houdt geen formele motiveringsplicht in. Evenwel merkt de Raad op dat hij als 

annulatierechter wel dient na te gaan of de gemachtigde niet op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn beslissing is gekomen. (RvS 26 juni 2010, nr. 205.942). Het komt echter in de eerste plaats 

aan verzoeksters zelf toe om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hun ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. Verzoeksters beweren in 

hun middel dat de zoon van eerste verzoekster “aanwezig is” op het Belgisch grondgebied en een 

asielaanvraag zou hebben ingediend op 17 augustus 2012. De Raad stelt vast dat deze beweringen, die 

niet met concrete gegevens worden gestaafd, geenszins volstaan om een effectief doorleefd en 

beschermenswaardig privé- of gezinsleven op Belgisch grondgebied aannemelijk te maken. Verder 

halen verzoeksters nog een aantal theoretische beschouwingen aan, maar laten zij na om deze verder 

concreet uit te werken.  

 

4.12. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM of van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet. Verzoeksters hebben niet aangetoond dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris met bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening heeft gehouden. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Er is geen sprake van een 

schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. Er werd geen 

kennelijke beoordelingsfout aannemelijk gemaakt.  

 

Het aangevoerde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

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

beslissing 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 achtentwintig juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


