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 nr. 137 707 van 2 februari 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 21 mei 2012 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 19 april 2012 tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf. 

 

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 3 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CAMERLYNCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 7 oktober 2012 een aanvraag in gesteund op artikel 12bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet). 

 

Op 19 april 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de aanvraag. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Met het oog op artikel 12bis, §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26/1, §2, 

tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
1
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is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend op ,
2
 in toepassing van de artikelen 10,12bis, §1, 

tweede lid van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door: 

Naam(…) 

om de volgende reden onontvankelijk: 

Het feit dat betrokkene op 17.08.2011 gehuwd is met B. S., die een erkend politiek vluchteling is en 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, dat betrokkene dan ook te beschouwen is 

als familielid, dat betrokkene niet in de mogelijkheid verkeert om naar land van herkomst te gaan om 

aldaar een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen omdat hij gedetineerd is in de strafinrichting, 

vormen geen buitengewone omstandigheden die de aanvraag in België rechtvaardigen. Immers, door 

zijn eigen gedrag bracht betrokkene zichzelf in een situatie waarbij hij strafrechterlijk wordt 

vastgehouden. Dergelijke vasthouding kan geen buitengewone omstandigheid zijn die hem toelaat een 

verblijf in België aan te vragen. 

Betrokkene werd veroordeeld voor volgende feiten: 

*diefstal met geweld of bedreiging, bendevorming-deelname (Hof van Beroep te Antwerpen op 

23.11.2005) 

*diefstal met geweld of bedreiging, bendevorming-deelname (Hof van Beroep te Antwerpen op 

08.11.2006) 

*diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, bendevorming-deelname (Correctionele Rechtbank te 

leper op 21.11.2008) 

*tenuitvoer1egging Eu BA -bestemming Frankrijk: diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, 

bendevorming- deelname (Correctionele Rechtbank te Brugge op 23.06.2009) 

Daarenboven is het dossier onvolledig. Volgende stukken ontbreken : een bewijs aansluiting 

ziekteverzekering waaruit blijkt dat het ganse gezin gedekt is, een medisch attest waaruit blijkt dat 

betrokkene niet lijdt aan een ziekte voorzien in de wet, een geregistreerd huurcontract, bewijs van 

voldoende bestaansmiddelen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker aan: 

 

“Het beroep is gebaseerd op de onredelijkheid van de genomen beslissing, en bijgevolg op een 

schending van de materiële motiveringsverplichting.  

Als een beroep ingesteld wordt voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen overeenkomstig art. 39/2 

§ 2 van de Vreemdelingenwet - zoals in casu - , komt het aan  

de Raad toe, in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan of de overheid die de bestreden 

beslissing genomen heeft, bij de beoordeling van de aanvraag uitgegaan is van juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet  

in onredelijkheid tot haar besluit gekomen is.  

Verzoeker is van mening dat de besluitvorming van de Dienst Vreemdelingenzaken (D.V.Z.) erg 

onredelijk is.  

Verzoeker was van mening dat hij zijn aanvraag tot regularisatie van verblijf, overeenkomstig art. l 2 bis 

§ l, 2' lid, 3 ° Vreemdelingenwet, kon indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in casu 

Kortrijk, aangezien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren 

naar zijn land van herkomst om aldaar het op grond van art. 2 Vreemdelingenwet vereiste visum te 

vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger.  

De D.V.Z. blijkt van mening te zijn dat er geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn.  

De juridische vraagstelling die zich in huidige procedure stelt, is bijgevolg na te gaan of de D.V.Z., op 

grond van de bestaande feitelijke gegevens, niet in onredelijkheid tot het besluit gekomen is dat er geen 

uitzonderlijke omstandigheden in de zin van art. l 2 bis § 1, 2e lid, 3 ° Vreemdelingenwet aanwezig zijn.  

In zijn aanvraag tot gezinshereniging dd. 7 oktober 2011 had verzoeker te kennen gegeven:  

' Aangezien verzoeker gedetineerd is in de strafinrichting te Oudenaarde, is hij niet in de mogelijkheid 

naar zijn land van herkomst terug te keren teneinde aldaar een aanvraag tot gezinshereniging in te 

dienen. '  

Hierop heeft de D.V.Z. als volgt geantwoord in zijn beslissing :  

' Het feit dat betrokkene niet in de mogelijkheid verkeert om naar (zijn) land van herkomst te gaan om 

aldaar een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen omdat hij gedetineerd is in de strafinrichting, 

vormen geen buitengewone omstandigheden die de aanvraag in België rechtvaardigen. Immers, door 

zijn eigen gedrag bracht betrokkene zichzelf in een situatie waarbij hij strafrechterlijk wordt 

vastgehouden. Dergelijke vasthouding kan geen buitengewone omstandigheid zijn die hem toelaat een 

verblijf in België aan te vragen. '  
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Dit antwoord houdt in dat de D.V.Z. ermee akkoord gaat dat verzoeker in de onmogelijkheid verkeert om 

naar zijn land van herkomst terug te gaan, maar anderzijds stelt dat het niet gaat om een buitengewone 

omstandigheid die verzoeker verhindert terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar het op 

grond van art. 2 Vreemdelingenwet vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger, en dit om reden dat deze onmogelijkheid veroorzaakt werd door het 

eigen gedrag van verzoeker.  

Verzoeker geeft toe dat het feit dat hij in de gevangenis opgesloten is, een gevolg is van zijn eigen 

daden.  

Art. 12bis § 1, 2e lid, 3° Vreemdelingenwet stelt echter nergens dat de 'buitengewone omstandigheden' 

waarvan sprake in dat artikel, het - directe of indirecte - gevolg niet kunnen zijn van het gedrag van 

diegene die deze 'buitengewone omstandigheden' inroept. Dit geldt nog dés te meer in huidige 

procedure, aangezien het creëren van deze 'buitengewone omstandigheden' allerminst de bedoeling 

was van verzoeker, maar wél een (indirect) gevolg van zijn (strafbare) daden. Door het feit dat iemand in 

hechtenis verkeert, niet te beschouwen als een buitengewone omstandigheid die hem verhindert naar 

zijn land van herkomst terug  

te keren, maakt de D.V.Z. een foutieve interpretatie van de art. 12bis § 1, 2e lid, 3° Vreemdelingenwet.  

De redenering waarop de beslissing van de D.V.Z. gebaseerd is, is ongetwijfeld dat aan personen met 

een strafregister geen mogelijkheid zou mogen geboden worden gebruik te maken van de procedure tot 

gezinshereniging. Er dient echter vastgesteld dat art. 10 § 2 Vreemdelingenwet onder de stukken die 

dienen voorgelegd te worden geen melding maakt van een blanco strafregister. Dit houdt in dat de 

D.V.Z. een voorwaarde toevoegt aan de tektst van de Wet, wat uiteraard niet kan.  

Verzoeker is bijgevolg van oordeel dat er, gezien hogervermelde redenen, uitzonderlijke 

omstandigheden in de zin van art. 12bis § 1, 2e lid, 3° Vreemdelingenwet aanwezig zijn, en  

dat de D.V.Z. in onredelijkheid tot zijn besluitvorming is gekomen.  

Verder is het inderdaad juist, zoals de bestreden beslissing vermeldt, dat er bepaalde stukken 

ontbraken. Inmiddels hebben verzoeker en zijn familieleden deze stukken opgevraagd, en zullen zij 

deze stukken voorleggen n.a.v. een tweede aanvraag tot gezinshereniging. Verzoeker vraagt dan ook 

dat de Raad zou willen statueren dat het feit dat hij in hechtenis verkeert, beschouwd dient te worden 

als een buitengewone omstandigheid in de zin van art. l 2 bis § 1, 2e lid, 3 ° Vreemdelingenwet, die 

verzoeker verhindert terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar het op grond van art. 2 

Vreemdelingenwet vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger, doch dat er geen gevolg kan gegeven worden aan zijn verzoek tot gezinshereniging, 

omwille van het feit dat er bepaalde stukken ontbreken. Dit zal verzoeker in staat stellen n.a.v. een 

tweede verzoek tot gezinshereniging - waarbij alle nodige stukken wél zullen voorgelegd worden - de  

gezinshereniging te bekomen.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een enig middel voert verzoeker de onredelijkheid van de bestreden beslissing aan, en de schending 

van de materiële motiveringsplicht.  

Ter ondersteuning houdt verzoeker voor dat artikel 12bis §1, 2e lid, 3° Vreemdelingenwet nergens stelt 

dat de buitengewone omstandigheden niet het gevolg kunnen zijn van het gedrag van diegene die deze 

'buitengewone omstandigheden' inroept, alsmede dat het creëren van deze 'buitengewone 

omstandigheden' allerminst d bedoeling was van verzoeker, maar wel een indirect gevolg van zijn 

strafbare daden.  

Verzoeker meent dat de gemachtigde aldus van de vreemdeling verlangt dat deze een blanco 

strafregister kan voorleggen, waardoor een voorwaarde wordt toegevoegd aan de wet.  

Verzoekers beschouwingen kunnen niet worden aangenomen.  

In de bestreden beslissing wordt geheel terecht gemotiveerd om welke reden de aanvraag van 

verzoeker onontvankelijk is in toepassing van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet. Door de 

gemachtigde wordt in de bestreden beslissing terecht het volgende gesteld:  

"Het feit dat betrokkene op 17.08.2011 gehuwd is met B. S., die een erkend politiek vluchteling is en 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, dat betrokkene dan ook te beschouwen is 

als familielid, dat betrokkene niet in de mogelijkheid verkeert om naar land van herkomst te gaan om 

aldaar een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen omdat hij gedetineerd is in de strafinrichting, 

vormen geen buitengewone omstandigheden die de aanvraag in België rechtvaardigen. Immers. door 

zijn eigen gedrag bracht betrokkene zichzelf in een situatie waarbij hij strafrechtelijk wordt 

vastgehouden. Dergelijke vasthouding kan geen buitengewone omstandigheid zijn die hem toelaat een 

verblijf in België aan te vragen. Betrokkene werd veroordeeld voor volgende feiten: *diefstal met geweld 

of bedreiging, bendevorming-deelname (Hof van Beroep te Antwerpen op 23.11.2005) die (stal met 

geweld of bedreiging, bendevorming-deelname (Hof van Beroep te Antwerpen op 08. 11.2006)   
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*diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, bendevorming-deelname (Correctionele Rechtbank te 

leper op 21.11.2008)  

*tenuitvoerlegging Eu BA -bestemming Frankrijk: diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, 

bendevorming-deelname (Correctionele Rechtbank te Brugge op 23. 06.2009)  

Daarenboven is het dossier onvolledig. Volgende stukken ontbreken : een bewijs aansluiting 

ziekteverzekering waaruit blijkt dat het ganse gezin gedekt is, een medisch attest waaruit blijkt dat 

betrokkene niet lijdt aan een ziekte voorzien in de wet, een geregistreerd huurcontract, bewijs van 

voldoende bestaansmiddelen" (onderlijning toegevoegd).  

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt 

bij de beoordeling of de door de vreemdeling aangevoerde elementen, buitengewone omstandigheden 

uitmaken in de zin van artikel 12bis van de Vreemdelingenwet.  

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde in redelijkheid is kunnen komen tot de door 

haar gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (R.v.V. m. 14.410 van 25 juli 2008).  

Verzoekers beschouwingen dat artikel 9bis dit niet uitdrukkelijk als voorwaarde stelt, kunnen geen 

afbreuk doen aan de bestreden beslissing en missen juridische grondslag, gezien de ruime 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt bij de beoordeling 

van de ontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf.  

De gemachtigde handelde geenszins onredelijk door te oordelen dat verzoeker door zijn eigen gedrag 

zichzelf in een situatie heeft gebracht waarbij hij strafrechtelijk wordt vastgehouden, en dergelijke 

vasthouding geen buitengewone omstandigheid kan zijn die hem toelaat een verblijf in België aan te 

vragen.  

Terwijl in de bestreden beslissing geenszins wordt gesteld dat verzoeker een blanco strafregister moet 

kunnen voorleggen, zoals verzoeker ten onrechte en in strijd met de motieven van de bestreden 

beslissing poogt voor te houden.  

Verzoekers beschouwingen falen dan ook volkomen, en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing die terecht genomen werd en ten genoege van recht werd gemotiveerd.  

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie wordt in de bestreden beslissing afdoende en uitvoerig gemotiveerd om welke reden deze 

door verzoeker in de aanvraag aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden betreffen.  

Verzoeker slaagt er dan ook niet in te bewijzen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk 

onredelijke of onzorgvuldige wijze zou hebben gehandeld.   

Verwerende partij merkt tot slot op dat verzoeker het tweede motief van de bestreden beslissing niet 

betwist, doch integendeel erkent dat hij niet alle vereiste documenten had voorgelegd, en de correctheid 

van dit tweede motief aldus bevestigt.  

Dit tweede motief volstaat op zich reeds om de bestreden beslissing ten genoege van recht te 

ondersteunen, zodat verzoekers kritiek op het eerste motief sowieso niet tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan aanleiding geven.  

Verzoekers beschouwingen falen in rechte en in feite, en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing.  

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. Uit het middel blijkt dat verzoeker de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht dat in 

casu een onderzoek vergt van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 onredelijk tot haar 

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

Artikel 12bis, § 1 en § 2 ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing luidt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag 

echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats : 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°. 

 

§ 2. Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, 

moeten samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 

blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. (...)”. 

 

Artikel 10 van de vreemdelingenwet stelt onder meer: 

 

“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven : 

(…) 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben, of indien het familieleden betreft 

van een vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet : 

(…) 

§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3° bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat ze 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen ten behoeve van zichzelf en 

om te voorkomen dat ze ten laste van de openbare overheden vallen. 

 

De in § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die 

voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als 

hoofdverblijfplaats zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en 

zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

wijze waarop de vreemdeling bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vreemdeling zich enkel laat 

vervoegen door de leden van zijn familie bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje. 

(…)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat een determinerend motief gelegen is in het gegeven dat de 

verzoeker heeft nagelaten om een aantal wettelijk vereiste documenten over te maken, te weten: een 

bewijs aansluiting ziekteverzekering waaruit blijkt dat het ganse gezin gedekt is, een medisch attest 
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waaruit blijkt dat betrokkene niet lijdt aan een ziekte voorzien in de wet, een geregistreerd huurcontract, 

bewijs van voldoende bestaansmiddelen. 

 

Verzoeker ontkent de inhoud van dit motief niet vermits hij stelt: 

 

“Verder is het inderdaad juist, zoals de bestreden beslissing vermeldt, dat er bepaalde stukken 

ontbraken. Inmiddels hebben verzoeker en zijn familieleden deze stukken opgevraagd, en zullen zij 

deze stukken voorleggen n.a.v. een tweede aanvraag tot gezinshereniging. Verzoeker vraagt dan ook 

dat de Raad zou willen statueren dat het feit dat hij in hechtenis verkeert, beschouwd dient te worden 

als een buitengewone omstandigheid in de zin van art. l 2 bis § 1, 2e lid, 3 ° Vreemdelingenwet, die 

verzoeker verhindert terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar het op grond van art. 2 

Vreemdelingenwet vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger, doch dat er geen gevolg kan gegeven worden aan zijn verzoek tot gezinshereniging, 

omwille van het feit dat er bepaalde stukken ontbreken. Dit zal verzoeker in staat stellen n.a.v. een 

tweede verzoek tot gezinshereniging - waarbij alle nodige stukken wél zullen voorgelegd worden - de  

gezinshereniging te bekomen.” 

 

Dit motief op zich volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De overige kritiek van verzoeker 

heeft betrekking op een ander motief, in casu overtollig.  Kritiek gericht tegen een overtollig motief kan 

niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Voorts dient huidig beroep er niet toe om 

te statueren omtrent toekomstige aanvragen die verzoeker wel zou willen indienen. Hiertoe is de Raad 

niet bevoegd. Het overige betoog van verzoeker is niet dienstig. Bijgevolg maakt verzoeker derhalve niet 

aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij 

beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de 

materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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 

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 twee februari tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 
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