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 nr. 150 204 van 30 juli 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X 

3. X 

4. 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 VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

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

12 mei 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 26 maart 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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 7 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ACER, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat S. MATROYE, 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. Verzoekers dienden op 20 december 2013 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) trof op 26 maart 2014 een 

beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoekers werden 

hiervan op 11 april 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt: 

 

“Onder de verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.12.2014 werd 

ingediend door: 

P.(…), S.(…) (…) 

Geboren te (…) op (…) 

en echtgenote: 

M.(…), L.(…) (…) 

Geboren te (…) op (…) 

en minderjarige kinderen: 

P.(…), A.(…) (…) 

Geboren te (…) op (…) 

P.(…), T.(…) (…) 

Geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Armenië  

Adres: (…) 

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 lot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheden. 

De elementen van integratie namelijk dat betrokkenen al hun economische en sociale belangen in 

België gevestigd zouden hebben, al het nodige zouden gedaan hebben om zich te integreren, lessen 

Nederlands volgen (zie attesten, deelcertificaten), werkbereid zijn, in het verleden gewerkt hebben met 

arbeidskaarten (zie arbeidsovereenkomsten voor arbeiders-onbepaalde duur-deeltijds, 

arbeidsovereenkomsten dienstencheques voor een voor een bepaalde tijd, attest (…), tal van contacten 

onderhouden met Belgen en met mensen met een legaal verblijf in België, zeer goed aangeschreven 

staan bij hun kennissen, beschikken over een Belgisch rijbewijs (zie kopij), een attest maatschappelijke 

oriëntatie behaalden (zie getuigschrift), dat mevrouw een opleiding verpleegkunde volgde in het land 

van herkomst (zie documenten), dat mevrouw een werkbelofte voorlegt (zie (…)) en dat betrokkenen 

getuigenverklaringen voorleggen, kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

Mevrouw M.(…) kwam België binnen op 01 oktober 2005 en diende een eerste asielaanvraag in op 07 

oktober 2005. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 23 oktober 2007 met een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 23 oktober 2007, Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan haar betekend werd op 20 maart 2008. De heer P.(…) 

kwam België binnen op 04 april 2009. Samen dienden betrokkenen een asielaanvraag in op 10 april 

2009. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 23 januari 2012 met de beslissing "afstand van het 

geding wordt vastgesteld" door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter 

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

oktober 2013 en verblijven illegaal in België. De duur van de procédures - namelijk 2 jaar 16 dagen voor 

de eerste asielaanvraag van mevrouw en 2 jaar 9 maanden 13 dagen voor de asielaanvraag die zij 

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

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk pleegden 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.  

Meester V.(…) stelt dat indien verzoekers teruggestuurd zouden worden naar hun land van herkomst 

zulks een inbreuk zou kunnen betekenen op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM). Dit zou een bedreiging kunnen uitmaken voor hun leven, hun fysieke integriteit en hun 

vrijheid. De raadsvrouw heeft echter geen enkel argument naar voor gebracht op grond waarvan de 

conclusie dat het leven, de fysieke integriteit en de vrijheid van betrokkenen effectief in gevaar zou zijn 

bij een terugkeer naar hun land van oorsprong gerechtvaardigd zou worden. De vrees die betrokkenen 

hebben voor hun leven, fysieke integriteit en de vrijheid dient in concreto aangetoond te worden hetgeen 
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in casu niet het geval is. De loutere vermelding dat artikel 3 EVRM dreigt geschonden te worden bij een 

terugkeer, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Wat het inroepen van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) betreft: 

er dient gesteld te worden dat de bescherming die door dit artikel geboden wordt hoofdzakelijk het gezin 

beperkt tot de ouders en de kinderen, zijnde de voldoende nauwe bloedbanden, en dat slechts in 

uitzonderlijke gevallen dit uitgebreid kan worden tot andere nauwe bloedbanden die een belangrijke rol 

kunnen spelen binnen het gezin. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geldt 

voor het hele gezin zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Betrokkenen 

tonen niet aan dat zij nog andere legaal in België verblijvende naaste familieleden hebben met wie zij 

bijzondere banden zouden hebben. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM. Betrokkenen tonen niet aan dat de door hen opgebouwde integratie en sociale 

relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

zouden kunnen vallen. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet. 

De advocate haalt aan dat het oudste kind van betrokkenen regelmatig naar school gaat en zich als het 

ware tot een een kleine Belg integreerde. We wijzen er op dat een kind in België pas leerplichtig is op 01 

september van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt. geen van de kinderen van betrokkenen zijn 

dan ook schoolplichtig. Daarenboven tonen betrokkenen niet aan dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. Noch wordt aangetoond dat de scholing van de kinderen een 

gespecialiseerd onderwijs zou vereisen, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van 

herkomst te vinden is. Tevens wisten de ouders dat, zoals reeds gesteld, hun verblijf slechts voorlopig 

werd toegestaan in het kader van de asielprocedure. Dé scholing van hun kind werd tijdelijk toegestaan 

om hun ontwikkeling in België toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. 

Er wordt verwezen naar de artikelen 16 (het recht te worden beschermd tegen inmenging in de privacy, 

het gezinsleven, de woning en de correspondentie, evenals tegen smaad en laster) , 26 (recht van 

kinderen om van sociale zekerheid te genieten) en 27 (recht van kinderen om een passende 

levensstandaard te geniéten, de primaire verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor, en de plicht van 

de Staat om er voor te zorgen dat deze verantwoordelijkheid kan opgenomen worden en ook 

opgenomen wordt, zo nodig door het innen van onderhoudsgeld) van het Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 

1989 (Kinderrechtenverdrag). De advocate toont echter op geen enkele wijze aan dat deze artikelen 

geschonden zouden worden bij een terugkeer. Het louter vermelden van artikelen zonder uitgebreide 

uiteenzetting over hoe en waarom ze geschonden zouden worden bij een terugkeer, kan niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid. 

De raadsvrouw stelt dat de kinderen legaal in België verblijven. In tegenstelling tot wat meester V.(…) 

meent, zijn de kinderen ingeschreven in het wachtregister en niet in het vreemdelingenregister. Zij 

hebben, net zoals hun ouders, geen legaal verblijfsstatuut. 

Het feit dat de kinderen in België geboren werden, betekent evenmin een buitengewone omstandigheid. 

Hoewel dit wellicht aan de basis ligt van een speciale band met België, bemoeilijkt dit een terugkeer 

naar het land van herkomst niet. Het loutere feit dat hun ouders Armeniërs zijn, maakt dat zij ook met 

dat land een zeer speciale band hebben. De kinderen zijn zeer jong en passen zich dan ook 

ongetwijfeld snel aan aan een nieuwe omgeving.  

Wetenschappelijk onderzoek zou aantonen dat de kinderen psychische gevolgen zouden dragen van 

een gedwongen terugkeer. Zoals gezegd, zijn de kinderen zeer jong en kunnen we veronderstellen dat 

zij zich snel aanpassen. Hun ouders, die zeer vertrouwd zijn met het land van herkomst, begeleiden hen 

bij een terugkeer en kunnen hen helpen bij de gewenning aan de nieuwe omgeving. De ouders wisten 

dat hun verblijf precair was en dat de kans bestond dat zij terug dienden te keren naar het herkomstland. 

Zij dienden hun kinderen dan op dusdanige manier op te voeden dat een terugkeer naar het land van 

herkomst zo vlot mogelijk zou kunnen verlopen. 

Meester V.(…) verwijst naar een wetsvoorstel dat Groen en Ecolo indienden voor wat betreft families 

met een verblijf van 5 jaar in België en schoolgaande kinderen (zie krantenartikel). Er dient op gewezen 

te worden dat er geen beroep gedaan kan worden op wetten die (nog) niet in werking getreden zijn.”  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 26 maart 2014 tevens beslissingen tot afgifte van 

een inreisverbod (bijlagen 13sexies). De hiertegen ingestelde vorderingen tot schorsing en beroepen tot 

nietigverklaring werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arresten 

van 30 juli 2015 met nummers 150 202 en 150 203 verworpen.  
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers 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 verzoekers te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). Uit de 

rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de verzoekende partij enkel belang heeft indien zij door de 

bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel 

lijdt (RvS 25 maart 2013, nr. 222 969).  

 

3.2. De vereiste dat het belang wettig moet zijn betekent dat de verzoeker met de nietigverklaring een 

voordeel nastreeft dat hij, gelet op de toepasselijke rechtsregels, wettig kan verkrijgen (RvS 8 april 2011, 

nr. 212 579).  

 

3.3. Verzoekers werden op 11 april 2014 in kennis gesteld van de beslissingen van de gemachtigde van 

de staatssecretaris van 26 maart 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlagen 13sexies). Deze 

inreisverboden voor een duur van drie jaar zijn definitief geworden nadat de vorderingen tot schorsing 

en de beroepen tot nietigverklaring tegen deze beslissingen door de Raad werden verworpen (zie punt 

1.3). Ter terechtzitting werd de raadsman van verzoekers geconfronteerd met het gevolg van de 

verwerping van de vorderingen tegen de inreisverboden, waarbij hij stelde zich te gedragen naar de 

wijsheid van de Raad. 

 

3.4. Aangezien voormelde inreisverboden definitief zijn geworden, wordt verzoekers “de toegang tot en 

het verblijf op het grondgebied van de lidstaten” krachtens artikel 1, eerste lid, 8° van de 

vreemdelingenwet “verboden” voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn nam een aanvang op het 

ogenblik van de betekening van de inreisverboden op 11 april 2014. Verzoekers kunnen bijgevolg geen 

wettig belang meer doen gelden bij hun beroep tegen de beslissing met betrekking tot de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet aangezien het beoogde 

voordeel, met name een machtiging tot verblijf, zou indruisen tegen het definitief geworden inreisverbod.  

 

Het beroep is niet ontvankelijk wegens het gebrek aan het rechtens vereiste wettig belang. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

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

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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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 dertig juli tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK F. TAMBORIJN 


