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 nr. 151 423 van 31 augustus 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X - 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 EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 4 juli 2012 

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 25 mei 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 8 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CAMERLYNCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 september 2011 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 verkort: de vreemdelingenwet).  

 

Op 25 mei 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing die luidt als 

volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.09.2011 werd 

ingediend door: 
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D., G. (R.R. …)  

geboren te (…) op (…) 

 

en echtgenote: Y., K. (R.R. …)  

geboren te (…) op (…) 

 

wettelijke vertegenwoordigers van: 

D., K., geboren op (…)  

D., K., geboren op (…) 

 

Allen van nationaliteit: Armenië ( Rep.) 

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 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 waarom de betrokkenen de 

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. 

 

Het feit dat betrokkenen sinds mei 2008 in België verblijven, zich geïntegreerd hebben, Nederlands 

spreken en ter staving inschrijvingsbewijzen en deelcertificaten van cursussen Nederlands voorleggen, 

zich aangemeld hebben bij het onthaalbureau, de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd hebben, 

een opleiding socio- culturele integratie gevolgd hebben, zich interesseren voor de Belgische 

levenswijze en cultuur, werkbereid zijn, zich voorbereid hebben op het beroepsleven en ter staving een 

werkbelofte voor mijnheer D. voorleggen, dat zij contacten zouden onderhouden met andere ouders en 

getuigenverklaringen voorleggen, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

Het feit dat hun oudste kind hier naar school gaat, wat aangetoond wordt met schoolattesten, kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing 

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

gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te 

vinden is. 

 

Betrokkenen dienden op 23.05.2008 een asielaanvraag in, die afgesloten werd op 26.02.2010 met een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procedure - 

namelijk een jaar en iets meer dan negen maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. 

 

Het feit dat het jongste kind van verzoekers in België geboren is, België zijn vaderland zou zijn en het 

Nederlands zijn moedertaal, vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien betrokkenen niet 

concreet aantonen op welke wijze dit hen zou verhinderen om tijdelijk terug te keren en de aanvraag via 

de gewone procedure in te dienen. Zij waren steeds op de hoogte van het feit dat hun verblijf in België 

precair was en dat de mogelijkheid bestond dat zij dienden terug te keren naar hun land van herkomst of 

een derde land waar zij kunnen verblijven. 

 

Betrokkenen halen aan dat er geen Belgische ambassade is in Armenië en dat zij hierdoor de aanvraag 

niet via de gewone procedure kunnen indienen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat om de aanvraag 

via de reguliere weg in te dienen betrokkenen zich moeten richten tot de de diplomatieke of consulaire 

post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. In casu houdt dit in dat 

verzoekers zich dienen te richten tot de Belgische ambassade in Moskou, daar er geen Belgische 

ambassade is in Armenië. Zij tonen op geen enkele wijze aan waarom zij dit niet zouden kunnen. 
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Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat de mogelijkheid bestaat om 

de aanvraag tot verblijf conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980 via een koerierdienst, bijvoorbeeld 

DHL, op te sturen vanuit het land van herkomst of vanuit een land waar zij buiten het 

Schengengrondgebied kunnen verblijven.” 

 

Voornoemde beslissing wordt aan verzoekers ter kennis gebracht op 4 juni 2012. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In hun eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht en 

stellen zij dat er een duidelijke beoordelingsfout is gemaakt. 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen. 

 

“1. Een eerste middel is een duidelijke beoordelingsfout en een inbreuk op de materiële 

motiveringsverplichting. De buitengewone omstandigheden die bedoeld worden in art. 9, 3e lid, 

Vreemdelingenwet (thans art. 9bis Vreemdelingenwet), zijn geen omstandigheden van werkelijke 

overmacht, maar buitengewone omstandigheden die het de asielzoeker bijzonder moeilijk maken naar 

zijn land van oorsprong terug te keren, om aldaar de aanvraag om machtiging tot langer verblijf in België 

in te dienen (R.v.St. nr. 93.760).  

In hun regularisatieaanvraag dd. 22 september 2011 hebben verzoekers geschreven :  

' Daarenboven is er in Armenië geen Belgische ambassade : ook dit is een uitzonderlijke omstandigheid, 

die het voor mijn cliënten mogelijk maakt deze machtiging te vragen aan de Burgemeester van de Stad 

Ieper. 

' In de bestreden beslissing staat er dienaangaande te lezen :  

' Betrokkenen halen aan dat er geen Belgische ambassade is in Armenië en dat zij hierdoor de 

aanvraag niet via de gewone procédure kunnen indienen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat om de 

aanvraag via de reguliere weg in te dienen betrokkenen zich moeten richten tot de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. In casu 

houdt dit in dat verzoekers zich dienen te richten tot de Belgische ambassade in Moskou, daar er geen 

Belgische ambassade is in Armenië. Zij tonen op geen enkele wijze aan waarom zij dit niet zouden 

kunnen doen. ' 

Het is toch duidelijk dat er redelijkerwijze van verzoekers, die Armeniërs zijn, niet kan verwacht worden 

naar Moskou te trekken, aldaar een aanvraag in te dienen in de Belgische ambassade, en daar dan al 

die tijd (weken ?? , maanden ??) te verblijven tot er een beslissing genomen wordt. Indien er in het land 

van oorsprong van verzoekers geen Belgische ambassade is, is dit als een buitengewone 

omstandigheid te beschouwen.  

Elke omstandigheid die een asielzoeker die zich in België bevindt, verhindert zich naar zijn land van 

oorsprong te begeven om aldaar de aanvraag om machtiging tot langer verblijf in België in te dienen, 

dient als een buitengewone omstandigheid beschouwd te worden (R.v.St. nr. 74.880). Dit is hier zeker 

het geval, aangezien verzoekers niet naar hun land van oorsprong zouden moeten terugkeren, maar 

naar Moskou zouden moeten reizen.  

Opdat er sprake zou zijn van buitengewone omstandigheden, volstaat het dat de asielzoeker aantoont 

dat het voor hem onmogelijk of bijzonder moeilijk is de machtiging tot langer verblijf in België, in zijn land 

van oorsprong aan te vragen (R.v.St. nr. 51.813). Andermaal wijzen verzoekers erop dat zij in casu naar 

Moskou zouden moeten trekken, wat voor hen, Armeniërs die reeds vier jaar met hun kinderen in België 

verblijven, bijzonder moeilijk ware.” 

 

2.2. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“2. Tweede middel : de bestreden beslissing is kennelijk onredelijk.  

In de bestreden beslissing wordt er gesteld dat verzoekers hun aanvraag via een koerierdienst naar de 

Belgische ambassade in Moskou kunnen opsturen vanuit het land van herkomst of vanuit een land waar 

zij buiten het Schengengrondgebied kunnen verblijven. 

Het zou toch alle redelijkheid te buiten gaan dat verzoekers naar Armenië zouden moeten teruggaan om 

aldaar een verzending via een koerierdienst naar Moskou te verrichten, waar zij deze verzending ook 

vanuit België kunnen verrichten. Het feit dat er geen Belgische ambassade is in Armenië en dat de 

aanvraag per koerierdienst kan gebeuren, impliceert dat deze aanvraag ook vanuit België zou moeten 

kunnen verstuurd worden, indien de aanvraag werkelijk via de Belgische ambassade in Moskou zou 
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dienen te gebeuren. Indien verzoekers naar Armenië zouden dienen terug te keren om aldaar een 

verzending via koerierdienst te verrichten, ware dit een schoolvoorbeeld van onredelijkheid.” 

 

2.3. Gelet op de onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

2.4. Verzoekers voeren de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Nazicht van de materiële 

motiveringsplicht houdt in casu nazicht in van de materiële motiveringsplicht in het raam van de 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort: de Raad) is bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is bij 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, dat de juridische grondslag vormt van de 

bestreden beslissing, bepaalt het volgende: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen, een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt verweerder over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient 

verweerder na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat het 

redelijkheidsbeginsel slechts geschonden is wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen komen. Met 
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andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 

het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301).  

 

In casu heeft verweerder geoordeeld dat verzoekers niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure en dat derhalve geen 

buitengewone omstandigheden blijken. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers hun kritiek zich hoofdzakelijk toespitst op het volgende motief uit de 

bestreden beslissing: 

 

“Betrokkenen halen aan dat er geen Belgische ambassade is in Armenië en dat zij hierdoor de aanvraag 

niet via de gewone procedure kunnen indienen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat om de aanvraag 

via de reguliere weg in te dienen betrokkenen zich moeten richten tot de de diplomatieke of consulaire 

post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. In casu houdt dit in dat 

verzoekers zich dienen te richten tot de Belgische ambassade in Moskou, daar er geen Belgische 

ambassade is in Armenië. Zij tonen op geen enkele wijze aan waarom zij dit niet zouden kunnen. 

Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat de mogelijkheid bestaat om 

de aanvraag tot verblijf conform art. 9.2 van de wet van 15/12/1980 via een koerierdienst, bijvoorbeeld 

DHL, op te sturen vanuit het land van herkomst of vanuit een land waar zij buiten het 

Schengengrondgebied kunnen verblijven.” 

 

De overige motieven worden niet betwist. 

 

Verzoekers betogen dat echter redelijkerwijze niet van hen kan verwacht worden dat zij naar Moskou 

trekken om aldaar een aanvraag in te dienen bij de Belgische ambassade en daar al die tijd te verblijven 

tot er een beslissing genomen wordt. Evenmin zou het redelijk zijn dat verzoekers vanuit Armenië een 

aanvraag per koerierdienst moeten versturen en zou dit evengoed vanuit België kunnen, aldus 

verzoekers. 

 

De Raad vermag in het kader van onderhavig annulatieberoep slechts onderzoeken of de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling 

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

onverenigbaar zijn. In het kader van de 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 (zie o.m. RvS 17 januari 2007, nr. 166.820).  

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet dient als uitzonderingsbepaling op de algemene regel voorzien in 

artikel 9 van de vreemdelingenwet restrictief te worden geïnterpreteerd. De bewijslast in het kader van 

een aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet rust op de vreemdeling die de 

aanvraag indient. De “buitengewone omstandigheden” strekken er niet toe te verantwoorden waarom de 

machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar strekken er toe te 

verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. “Buitengewone 

omstandigheden” zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van 

oorsprong om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.  

 

Verzoekers tonen met hun betoog geen buitengewone omstandigheden aan waarom zij zich niet naar 

Armenië, voor het zenden van een koerierdienst, of naar Moskou kunnen begeven om aldaar een 

aanvraag in te dienen.  

 

De Raad stelt enerzijds vast dat verzoekers in hun inleidend verzoekschrift herhalen dat zij menen dat 

de afwezigheid van een Belgische ambassade in Armenië een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

Zoals blijkt uit het verzoekschrift geven verzoekers zelf aan dat deze grief in de bestreden beslissing 

reeds werd beantwoord. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dan ook dat rekening werd 

gehouden met de door verzoekers ter ondersteuning van de ontvankelijkheid van hun aanvraag 

ingeroepen buitengewone omstandigheid dat er in Armenië geen Belgische ambassade is en voor dit 

element werd aangegeven om welke reden(en) dit niet werden weerhouden.  Verzoekers verwijzen in dit 
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kader tevens opnieuw naar hun verblijf met hun kinderen sedert meer dan vier jaar in België. Ook op dit 

punt wordt reeds gemotiveerd in de bestreden beslissing: 

 

“Het feit dat betrokkenen sinds mei 2008 in België verblijven, zich geïntegreerd hebben, Nederlands 

spreken en ter staving inschrijvingsbewijzen en deelcertificaten van cursussen Nederlands voorleggen, 

zich aangemeld hebben bij het onthaalbureau, de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd hebben, 

een opleiding socio- culturele integratie gevolgd hebben, zich interesseren voor de Belgische 

levenswijze en cultuur, werkbereid zijn, zich voorbereid hebben op het beroepsleven en ter staving een 

werkbelofte voor mijnheer D. voorleggen, dat zij contacten zouden onderhouden met andere ouders en 

getuigenverklaringen voorleggen, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

Het feit dat hun oudste kind hier naar school gaat, wat aangetoond wordt met schoolattesten, kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing 

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

gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te 

vinden is. 

 

[…] 

 

Het feit dat het jongste kind van verzoekers in België geboren is, België zijn vaderland zou zijn en het 

Nederlands zijn moedertaal, vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien betrokkenen niet 

concreet aantonen op welke wijze dit hen zou verhinderen om tijdelijk terug te keren en de aanvraag via 

de gewone procedure in te dienen. Zij waren steeds op de hoogte van het feit dat hun verblijf in België 

precair was en dat de mogelijkheid bestond dat zij dienden terug te keren naar hun land van herkomst of 

een derde land waar zij kunnen verblijven.” 

 

Hierbij merkt de Raad, zoals verweerder, op dat uit illegaal verblijf geen rechten kunnen worden geput, 

tevens wetende dat hun verblijf precair was. 

 

Anderzijds menen verzoekers dat de aanvraag ook vanuit België per koerierdienst moet kunnen worden 

verzonden. Deze redenering draait de zaken om en holt artikel 9bis van de vreemdelingenwet uit. Het is 

de taak van verzoekers om aan te tonen dat er specifieke buitengewone omstandigheden zijn die 

aantonen waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend, hetgeen in casu niet 

is gebeurd. 

 

Verzoekers weerleggen de motieven uit de bestreden beslissing niet. Waar verzoekers aangeven dat zij 

niet akkoord kunnen gaan met de motivering van de beslissing en betogen dat de door hen 

aangehaalde argumenten ten onrechte niet in aanmerking werden genomen als buitengewone 

omstandigheden, geven verzoekers aldus blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens 

van de zaak dan die van de bevoegde overheid. Doch, het onderzoek van deze andere beoordeling 

nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. 

De Raad benadrukt dat hij als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006. nr. 2479/001, 

94).  

 

Met betrekking tot de door verzoekers aangehaalde rechtspraak van de Raad van State kan het verder 

volstaan op te merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en 

dat verzoekers niet aantonen dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door hen 

aangehaalde arresten identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. Zo geven zij zelf reeds aan dat het in 

de aangehaalde arresten gaat om asielzoekers, daar waar de asielprocedure van verzoekers definitief 

werd afgesloten met het arrest van 26 februari 2010 van de Raad waarbij de beslissing tot weigering 

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd bevestigd. 

 

De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing en verwijzend naar bovenvermelde 

bespreking, vast dat de overheid in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt. Verzoekers 

brengen geen elementen aan die zouden aantonen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn 

besluit is gekomen. 
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Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Evenmin laat de uiteenzetting van 

verzoekers toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op 

kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de 

gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan niet 

worden weerhouden. De aanwezigheid van een duidelijke beoordelingsfout blijkt evenmin.  

 

3. 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 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 eenendertig augustus tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. C. BAMPS, de eerste voorzitter. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


