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 nr. 164 508 van 21 maart 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 7 maart 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 12 februari 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 verklaard wordt en van de 

bevelen om het grondgebied te verlaten, alle beslissingen aan de verzoekende partij ter kennis gebracht 

op 26 februari 2014. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 maart 2014 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

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

de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, komen op 25 juli 2005 België binnen en 

dienen een asielaanvraag in op 28 juli 2005. 

 

Op 13 april 2006 worden ten opzichte van verzoekers beslissingen genomen tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 5 december 2006 wordt eerste verzoeker door de correctionele rechtbank van Dendermonde 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden wegens valsheid in geschriften. 

 

Op 26 februari 2008 dienen  verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 4 juni 2008 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij verzoekers 

gemachtigd worden voor een verblijf van één jaar. 

 

Verzoekers worden in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

(BIVR) geldig voor één jaar. 

 

Op 16 maart 2009 wordt eerste verzoeker door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van acht maanden wegens diefstal, door middel van braak, inklimming of valse sleutels 

en vereniging van misdadigers om wanbedrijven te plegen. 

 

Op 3 juni 2009, op 27 mei 2010, op 10 mei 2011, op 10 juli 2012 wordt dit BIVR verlengd voor een jaar. 

 

Op 14 mei 2013 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 7 juni 2013 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 27 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij het BIVR 

van verzoekers niet langer verlengd mag worden. Verzoekers dienen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dat gekend is onder het rolnummer 137 641. Dit beroep 

werd inmiddels verworpen door de Raad bij arrest nr. 162 681 van 26 februari 2016. 

 

Op 12 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

van 14 mei 2013 op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 12 februari 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen: 

 

Eerste bestreden beslissing 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.05.2013 (aangevuld 

op 29.07.2013 en 19.09.2013) werd ingediend door : 

 

M., R. R.R.Nr: (0)xxx 

Geboren te Tibuzde op (…)1971 

 

en echtgenote: 

 

M., D. R.R.Nr: (0)xxx  

Geboren te Vranje op (…)1973 

 

en minderjarige kinderen: 

M., D. R.R.Nr: (0)xxx 

Geboren te Mônchen op (…)1996 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

M., B. R.R.Nr: (0)xxx 

Geboren te Menden op (…)2002 

 

M., S. R.R.Nr: (0)xxx  

Geboren te Leuven op (…)2008 

 

Nationaliteit: Servië 

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 25 juli 2008 onafgebroken in België zouden verblijven, er in hoofde van 

betrokkenen zeker sprake zou zijn van een sublieme integratie die niemand onberoerd kan laten, dat 

deze integratie sociale bindingen teweeggebracht zou hebben, zich kost noch moeite gespaard zouden 

hebben om zich de Nederlandse taal eigen te maken door het volgen van cursussen, zowel over een 

actieve als passieve kennis van het Nederlands zouden beschikken, enorm veel zouden geven aan de 

maatschappij zonder dat zij zelf enige last van de maatschappij zouden willen zijn, energetisch en 

sociaal- medelevend zouden zijn, zich op sociaal vlak steeds op intensieve wijze gemengd zouden 

hebben onder de Belgische bevolking, een grote vrienden- en kennissenkring zouden opgebouwd 

hebben die hen willen steunen en helpen, als aangename en gedreven personen zouden gewaardeerd 

worden door hun Belgische vrienden en kennissen, bij de Belgische bevolking niet over zouden komen 

als profiteurs maar wel als integere en goede personen die een diepe en positieve indruk zouden 

nalaten en waaraan zelfs een voorbeeld zou kunnen genomen worden, hier een woning huren waarvan 

zij maandelijks de huur stipt zouden betalen (zie huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats), een 

attest van inburgering en bewijs van deelname aan de cursus maatschappelijke oriëntatie voorleggen, 

het belangrijk zouden vinden dat zij zelfstandig in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien, actief 

op zoek naar werk zouden gaan van zodra zij in het bezit zouden zijn van een verblijfsvergunning 

(meneer is 66% arbeidsonbekwaam en beschikte over een vervangingsinkomen: zie attest 

vervangingsinkomen, attest; bewijs in- en uitschrijvingen VDAB), hun centrum van belangen in België 

zou liggen nu zij gedurende bijna 8 jaar hun leven alhier opnieuw zouden opgebouwd hebben en 

structuur zouden hebben gegeven, overgegaan zouden zijn tot de verinnerlijking van onze "Belgische 

taal", zeden en gewoonten, zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate zouden hebben eigen 

gemaakt op economisch, sociaal, cultureel terrein alsook op andere terreinen van het maatschappelijk 

leven, hun kinderen zouden aanmoedigen om zich in te zetten en te leven als goede en vriendelijke 

mensen, hun kinderen een uitermate grote wilskracht en inzet zouden betuigen om zich aan te passen 

en vrienden te maken, hun kinderen van het begin af aan alle inspanningen gédaan zouden hebben om 

zich de Nederlandse taal machtig te maken 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 artikel 9.2 van de wet 

van 15 december 1980. 

 

Betrokkenen dienden een asielaanvraag in op 28 juli 2005. Doordat betrokkenen reeds eerder asiel 

hadden aangevraagd in Duitsland, werd er in het kader van de Dublin-akkoorden een overname 

gevraagd aan de Duitse autoriteiten op 08 maart 2006. De Duitse autoriteiten verklaarden zich akkoord 

met de overname op 24 maart 2006. Hierbij dient te worden gesteld dat Duitse gelast werd met de 

behandeling van de asielaanvraag. Daaropvolgend leverde de Dienst Vreemdelingenzaken op 13 april 

2006 een beslissing tot weigering van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten af waardoor 

de asielprocedure in België afgesloten werd. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleven nadien illegaal in België tot hen op 04 juni 2008 

een tijdelijk verblijf omwille van medische redenen werd toegestaan. De duur van de procedure - 
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namelijk iets minder dan 8 maanden 16 dagen - was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. 

 

De heer M. R. heeft ernstige inbreuken gepleegd op de openbare orde en heeft hiervoor strafrechtelijke 

veroordelingen opgelopen. Op 15 december 2006 veroordeelde de correctionele rechtbank van 

Dendermonde betrokkene bij verstek tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete 200,00 

EUR (x 5,5 = 1.100 EUR) (vervangende gevang.: 2 maanden) voor valsheid in geschriften: 

gebruikmaking. Op 16 maart 2009 veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent betrokkene tot een 

gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel 3 jaren behalve de voorhechtenis van 22 augustus 2006 tot 

08 december 2006 voor diefstal, door middel van braak, inklimming of valse sleutels, vereniging van 

misdadigers om wanbedrijven te plegen. Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische 

reglementering respecteert en zich aldus onthoudt aan het plegen van strafbare feiten. 

 

De advocaat van betrokkenen haalt aan dat betrokkenen in het bezit zijn van een Bewijs van Inschrijving 

in het Vreemdelingenregister (BIVR) voor de duur van 1 jaar op basis van de ziekte van hun zoon M. D. 

Betrokkenen hebben op 26 februari 2008 een aanvraag voor een machtiging tot verblijf overeenkomstig 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 ingediend. Op 04 juni 2008 werd hen inderdaad tijdelijk 

verblijf toegekend. Dit werd enkele keren verlengd maar op 27 augustus 2013 werd echter geweigerd dit 

tijdelijk verblijf nog langer te verlengen aangezien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging 

oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestonden, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de 

machtiging niet langer nodig was. 

 

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 kerngezin zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 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. 

 

Het feit dat de kinderen hier naar school gaan, wat gestaafd wordt aan de hand van schoolattesten, en 

perfect geïntegreerd zouden zijn in hun klas, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid omdat betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Het jongste kind van betrokkenen is daarenboven nog niet schoolplichtig in België. 

Tevens tonen zij niet aan dat de scholing van de twee andere kinderen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is, zou behoeven. Zij 

tonen evenmin aan dat de ademhalingstherapie die hun zoon D. 2 maal per week op school krijgt (zie 

attest directeur SBSO Baken), niet verstrekt zou kunnen worden in het land van herkomst. 

 

Meester S. haalt aan dat het voor verzoekers onwenselijk is om in dit stadium van hun integratie 

gedwongen terug te moeten keren naar hun geboorteland aangezien dit voor hen en hun kinderen 

werkelijk een trauma zou betekenen. De raadsheer heeft echter geen enkel argument naar voor 

gebracht op grand waarvan de conclusie dat een terugkeer naar het land van oorsprong een werkelijk 

trauma zou betekenen, gerechtvaardigd zou worden. De loutere vermelding dat dit voor betrokkenen 

een trauma zou betekenen volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf 

conform de regularisatiewet van 22 december 1999. De wet van 22 december 1999 was echter een 

enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van 

toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis van de wet van 1980. 

 

De advocaat van betrokkenen beweert dat het verblijf van betrokkenen geregulariseerd dient te worden 

omdat hun situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van andere vreemdelingen die geregulariseerd 

werden. Het is aan de verzoekers om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de 

situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13 juli 2001). 

Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren 

analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere 

vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een 
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verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone 

omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. 

Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht.” 

 

Tweede bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“De heer die verklaart te heten: 

 

Naam, voornaam:  M., R. 

geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: Tibuzde - Vranje 

nationaliteit:  Servië 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o  Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

 houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

 Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort.”  

 

 

Derde bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“De mevrouw: 

 

Naam, voornaam: M., D. 

geboortedatum: (…)1973 

geboorteplaats: Vranje 

nationaliteit:  Servië 

 

en minderjarige kinderen: 

 

M., D. Geboren te Mönchen op (…)1996 

 

M., B. Geboren te Menden op (…)2002 

 

M., S. Geboren te Leuven op (…)2008 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o  Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling 

vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op 
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een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet 

in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 

 

Mevrouw heeft een asielaanvraag en een aanvraag 9ter ingedien. Het verblijf werd toegestaan tot 

zolang het onderzoek naar de asielmotieven en de medische elementen liep. Mevrouw werd naar 

aanleiding van de aanvraag 9ter in het bezit gesteld van een A-kaart. Mevrouw werd gedurende 4 

jaar in het bezit gesteld van een A-kaart tot zolang de medische elementen aanwezig waren die een 

verlenging mogelijk maakten. Mevrouw wist dat dit dus om een voorwaardelijke verblijfssituatie ging. 

Vermits beide procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing (noch de 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden haar toegekend en de aanvraag 9ter 

werd afgesloten met een negatieve beslissing op 27.08.2013), is het verblijf van mevrouw niet 

langer gewettigd. De termijn van 90 dagen op een periode van 180 dagen, is inmiddels ruimschoots 

overschreden.”  

 

Op 15 april 2014 dienen verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat deze aanvraag 

onontvankelijk is. 

 

Op 6 juni 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

D.M, zoon van verzoekers, inmiddels meerderjarig geworden, dient tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten in zijn hoofde genomen een beroep in dat gekend is onder het rolnummer X. Bij arrest van de 

Raad nr. 162 682 van 24 februari 2016 wordt het beroep tegen dit bevel verworpen. 

 

Op 6 juni 2014 worden ten opzichte van verzoekers inreisverboden genomen (bijlage 13sexies). 

 

Verzoekers dienen tegen deze inreisverboden een beroep in dat gekend is onder het rolnummer X. Bij 

arrest van de Raad nr. 163 338 worden deze inreisverboden vernietigd.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

 2.1.1. De verwerende partij werpt volgende exceptie op: 

 

“Daarenboven moet tevens worden opgemerkt dat de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis en de 

beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten twee onderscheiden beslissingen uitmaken, 

waaraan verschillende feitelijke en juridische motieven ten grondslag liggen.  

Naar inzichten van verweerder kan verzoekende partij beide beslissingen niet op ontvankelijke wijze 

aanvechten bij eenzelfde verzoekschrift. Verzoekende partij toont niet aan dat beide beslissingen 

dermate verknocht zijn dat zij in eenzelfde procedure dienen te worden behandelen.  

De verwerende partij stelt vast dat verzoekende partij de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis eerst 

vermeld heeft in het verzoekschrift. Het beroep wordt dan ook geacht gericht te zijn tegen deze 

beslissing.  

De verweerder besluit dan ook dat het schorsings- en annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek 

aan belang, in zoverre gericht tegen de tweede bestreden beslissing.” 

 

2.1.2. Ter terechtzitting volharden verzoekers. 

 

2.1.3. Er dient te worden vastgesteld dat uit het gedrag van de verwerende partij die wacht om een 

bevel af te leveren tot er een beslissing is inzake de aanvraag om machtiging tot verblijf, blijkt dat er een 

samenhang is tussen de drie beslissingen. De drie beslissingen zijn op dezelfde dag genomen en de 

kennisgeving gebeurde dezelfde dag.  

 

Er dient te worden aangenomen dat in casu op voldoende wijze is aangetoond dat er samenhang is 

tussen de eerste, en de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

De exceptie van de verwerende partij wordt verworpen. 
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2.2.1. De verwerende partij werpt tevens volgende exceptie op: 

 

“Exceptie van onontvankelijkheid - gebrek aan belang.  

Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, in zoverre dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten (tweede 

bestreden beslissing).  

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang.  

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.  

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt:  

“Onverminderd de 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 datum 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 datum te verlaten afgeven.” 

(eigen vetschrift en onderlijning)  

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden.  

In casu werd de bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker op grond van artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder 

houder te zijn van de vereiste documenten.  

Terwijl de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster werd genomen op grond van artikel 7, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet om reden dat de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft 

dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze 

termijn niet overschreden werd.  

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevelen vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° en 2° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten, dan wel na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn 

niet overschreden werd, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter 

kennis te laten brengen.  

Terwijl het daarenboven een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten betreft, nu aan verzoeker 

reeds op 08.12.2006 bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten. Verzoeker heeft dit bevel niet 

aangevochten, zodat dit bevel definitief en uitvoerbaar is.  

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling.  

In casu werpt verzoekende partij een schending op van art. 8 EVRM, doch uit de bespreking van het 

middel blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen.  

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren.” 

 

2.2.2. Ter zitting verwijzen verzoekers naar het feit dat zij de schending van hogere rechtsnormen 

hebben aangevoerd.  

 

2.2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat geen bevel om het grondgebied te verlaten mag worden 

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

EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.”  
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2.2.4. Hoewel de gemachtigde in bepaalde gevallen is gebonden op basis van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, mag dit niet worden 

begrepen als een verplichting die op automatische wijze en in alle omstandigheden geldt (RvV 19 

december 2013, AV, nr. 116.003). Een dergelijke verplichting geldt uiteraard niet indien de effectieve 

terugkeer van de vreemdeling een schending met zich mee zou brengen van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM (Doc.Parl., 53, 1825/001, p. 17). Het onregelmatig karakter van het verblijf voldoet op zich niet 

om de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, te rechtvaardigen zonder dat andere 

elementen, met name elementen verbonden met fundamentele rechten verbonden aan de artikelen 3 en 

8 van het EVRM, evenzeer in rekening worden genomen. In casu wordt de schending van artikel 8 van 

het EVRM aangevoerd. De gemachtigde is in deze materie dus, in tegenstelling tot wat verwerende 

partij beweert, niet verstoken van enige appreciatiebevoegdheid. De exceptie van onontvankelijkheid, 

opgeworpen door de verwerende partij, wordt dan ook om deze redenen dan ook verworpen.  

 

2.3. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekers niet aantonen op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel, met betrekking tot de beslissing tot onontvankelijkverklaring van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf 

Schending van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 

1991) en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden, maar daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 

Dat de aanvraag van verzoekers op 12 februari 2014 onontvankelijk verklaard wordt omdat er volgens 

de Dienst Vreemdelingenzaken geen sprake is van buitengewone omstandigheden die verantwoorden 

dat zij hun aanvraag in België hebben ingediend en niet via de gewone procedure, namelijk via de 

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

Dat een buitengewone omstandigheid niet hetzelfde is als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk 

of bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag 

in te dienen. 

Dat er bovendien geen vereiste is dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene 

"onvoorzienbaar" is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het 

gedrag van de betrokkenen zelf, op voorwaarde dat deze zich gedragen als normaal zorgvuldige 

personen die geen misbruik maken door opzettelijk een situatie te creëren waardoor zij moeilijk kunnen 

terugkeren. 

Dat er in het geval van verzoekers wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die hen 

verhinderen om naar Servië terug te keren om aldaar de aanvraag te doen. 

Dat verzoekers reeds 6 jaar in België verblijven en hier sedertdien een nieuw leven hebben opgebouwd. 

Zij waren immers legaal op ons grondgebied. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken er op deze manier echter aan voorbijgaat dat dit feit eveneens 

inhoudt dat verzoekers alhier hun centrum van belangen hebben gevestigd in de zin van artikel 8 

EVRM, wat maakt dat zij hun leven in België niet zomaar kunnen achterlaten om terug te keren naar 

een land waar zij geen enkele actuele band mee hebben. Verzoekers hebben in Servië niet alleen hun 

huisvesting achtergelaten, zij hebben bovendien momenteel ook geen sociale banden meer in het land 

dat zij 6 jaar geleden zijn ontvlucht. 

Dat er dan ook moeilijk van verzoekers verwacht kan worden dat zij het leven dat zij hier sedert jaren 

hebben opgebouwd voor onbepaalde tijd in de steek zouden laten om naar hun land van herkomst terug 

te keren. 
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Er dient niet uit het oog te worden verloren dat verzoekers hun land ontvluchten uit vrees voor hun 

leven; en het is niet omdat de asielprocedure een negatief einde kende dat hun vrees dan maar plots als 

onzin voorkomt. 

Het feit dat verzoekers hun centrum van belangen dat zij hier sedert al die tijd hebben opgebouwd voor 

onbepaalde tijd zouden moeten verlaten, zonder de garantie dat zij in hun land van herkomst ergens 

terecht kunnen voor de tijd die de procedure in beslag zal nemen, maakt dat het voor verzoekers 

bijzonder moeilijk is om hun aanvraag via de geijkte weg te doen, zeker nu zij geconfronteerd worden 

met de verzorging van een doodziek kind. 

Dat de Raad van State trouwens eerder stelde dat het aan de Belgische Staat toekwam om 

overeenkomstig haar verplichting tot motivering, de redenen aan te duiden waarom de door verzoeker 

ingeroepen elementen van integratie, niet zou kunnen worden geacht uitzonderlijke omstandigheden uit 

te maken die de indiening toelaten van een vordering in België. (R.v.St. nr. 131.652, 24 mei 2004, 

Rev.dr.étr. 2004, afl. 128, 221). 

Dat er aldus in hoofde van verzoekers zeker sprake is van buitengewone omstandigheden die hen 

toelaten om de aanvraag in België te doen. 

De bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht 

die men mag verwachten in elk concreet geval. 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”  

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het eerste middel – betreffende de onontvankelijkheidsbeslissing o.g.v. artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991); 

- de beginselen van behoorlijk bestuur: zorgvuldigheidsplicht. 

In de uiteenzetting van haar middel maakt verzoekende partij tevens gewag van een schending van 

artikel 8 EVRM. 

De verzoekende partij meent dat de voormelde rechtsregels zijn geschonden, doordat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten 

onrechte zou hebben geoordeeld dat geen buitengewone omstandigheden werden aangetoond. De 

verzoekende partij houdt voor dat zij reeds 6 jaar in België verblijft en alhier een nieuw leven heeft 

opgebouwd, nu zij legaal op het grondgebied verbleef. 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen geenszins worden aangenomen. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, die de formele 

motiveringsplicht betreft, gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende 

partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de 

bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 
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kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht beslist verzoeksters 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet onontvankelijk te 

verklaren. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de 

bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden heeft 

ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 Vreemdelingenwet, duidelijk 

blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis Vreemdelingenwet zich 

verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

“als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

geïnterpreteerd.” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- 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 de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

Het bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in 

een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

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

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

gaat beoordelen. Zij 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. nr. 14.410 van 25 juli 2008). 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 

Deze overwegingen laten verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht. 

In haar concrete kritiek haalt verzoekende partij aan dat zij reeds 6 jaar in België zou verblijven en alhier 

een nieuw leven heeft opgebouwd. Zij verwijst naar haar legaal verblijf gedurende die periode. 
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Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing dienomtrent geheel terecht als volgt werd 

gemotiveerd: 

(…) 

Verweerder laat nog gelden dat dat het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie, 

elementen betreffen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvSt nr. 

198.769 dd. 09.12.2009). Deze elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is 

van de gemachtigde van de Staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan 

bewijs van het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden. 

De verweerder verwijst nog naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin 

wordt geoordeeld dat: 

(…) 

Verzoekende partij kan ook niet dienstig verwijzen naar het feit dat zij hier reeds meer dan zes jaar 

legaal in het land verblijft. Immers dient te worden opgemerkt dat verzoekende partij op de hoogte was 

dat van het feit dat dit verblijf haar tijdelijk werd toegekend. 

In haar kritiek herhaalt verzoekende partij de argumenten waarvan zij meent dat ze volstaan opdat zij 

zou worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. Zij nodigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

daarbij uit tot een herbeoordeling, zonder dat zij evenwel ingaat op de motieven van de bestreden 

beslissing. A fortiori slaagt zij er niet in deze te weerleggen. 

De kritiek van verzoekende partij kan dan ook niet worden aangenomen. 

Verzoekende partij wijst in haar eerste middel nog op naar artikel 8 EVRM, ter ondersteuning waarvan 

zij voorhoudt dat zij haar leven zou hebben opgebouwd in België, en alhier het centrum van haar 

belangen zou hebben gevestigd. De verzoekende partij meent bijgevolg dat het voor haar onmogelijk is 

terug te keren naar Servië. 

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 

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 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging van enig 

openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. Opdat een schending van de voormelde 

verdragsbepaling zou kunnen worden aangenomen, dient verzoekende partij zowel het bestaan van een 

beschermenswaardig privéleven, als de wijze waarop dit door de bestreden beslissing werd 

geschonden, voldoende nauwkeurig aan te tonen. 

“4.3.2.2.4. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in 

de eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

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

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (RvV nr. 56.202 dd. 

17.02.2011) 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij haar vage beschouwingen niet volstaan opdat op 

voldoende nauwkeurige wijze een schending van artikel 8 EVRM aannemelijk zou worden gemaakt. 

Verzoekende partij toont op geen enkele wijze in concreto aan dat zij in België een 

beschermenswaardige relatie onderhoudt. 

Terwijl het loutere feit dat verzoekende partij alhier het centrum van haar belangen zou hebben 

gevestigd en geïntegreerd zou zijn volstaat uiteraard niet als bewijs van een beschermenswaardige 

relatie. 

Ten overvloede wijst verweerder nog op het feit dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM vallen. Verweerder wijst hieromtrent op volgende rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

“Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS, nr. 140.165 

van 15 februari 2005). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

(R.v.V. nr. 91.850 dd. 21 november 2012) 

“Ten overvloede heeft de Raad van State meermaals geoordeeld dat gewone sociale relaties niet 

beschermd worden door artikel 8 EVRM (R.v.S. 14 november 2005, nr. 151.290 ; R.v.S. 15 februari 

2005, nr. 140.615).” 

(R.v.V. nr. 20.845 van 19 december 2008) 
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“Anders dan wat verzoekster voorhoudt vallen gewone sociale of zakelijke relaties principieel niet onder 

de bescherming van artikel 8 EVRM. (zie onder meer : R.v.St., nr. 151.290 van 14 november 2005; 

R.v.St. nr. 140.615 van 15 februari 2005, nr. R.v.St. 102 840 van 23 januari 2002; R.v.St. nr. 135 236 

van 22 september 2004).” (R.v.V. nr. 52 345 van 3 december 2010) 

“Verzoeker toont verder niet aan welke andere zakelijke of sociale contacten hij heeft die dusdanig zijn 

dat zij onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen. (…)Zelfs in de veronderstelling 

evenwel dat de relaties waarnaar verzoeker verwijst zouden vallen onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM en de bestreden beslissing als een daadwerkelijke inmenging in het gezins- en 

privéleven van verzoeker zou moeten beschouwd worden, dan nog moet gesteld worden dat deze 

inmenging, gezien artikel 49, § 3 van de Vreemdelingenwet, een wettelijke basis heeft (…)” (R.v.V. nr. 

75 742 van 24 februari 2012) 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

In casu dient geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM te gebeuren. Immers heeft 

verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing geen 

weigering van een voortgezet verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht 

worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de 

‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 

voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The 

United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” (zie onder andere RvV nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

“Voor zover uit hun betoog blijkt dat verzoekers artikel 8 EVRM geschonden achten, dient de Raad vast 

te stellen dat de bestreden beslissing geldt voor het hele gezin en dan ook niet kan ingezien worden hoe 

de bestreden beslissing ‘het gezin van verzoekers ontwricht’.” (R.v.V. nr. 110.110 dd. 19.09.2013) 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij diverse 

gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie RvS nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook RvS nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en RvV nr. 1493 dd. 30.08.2007). 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

Met haar vage beschouwingen, die blijk geven van een andere inschatting van de eigen aanvraag, toont 

verzoekende partij niet aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk onredelijke of 

zonzorgvuldige wijze zou hebben gehandeld bij het nemen van de bestreden beslissingen. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

heeft terecht een beslissing genomen tot onontvankelijkheid van de aanvraag. Verzoekende partij toont 

niet anders aan. 
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In zoverre verzoekende partij nog voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding direct en persoonlijk inlichtingen had 

moeten vragen, laat de verwerende partij gelden dat verzoekende partij niet dienstig kan betwisten dat 

zij de redelijke mogelijkheid heeft gekregen om alle relevante informatie op nuttige wijze aan de 

gemachtigde voor te leggen. 

“De hoorplicht is, zoals verzoekers zelf aangeven, in beginsel niet van toepassing op administratieve 

beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet (RvS 26 maart 2003, nr. 

117.575). Het “horen” kan enkel in het raam van het zorgvuldigheidsbeginsel vereist zijn. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. Dit impliceert niet 

dat verzoekers mondeling dienden te worden gehoord, maar dat zij de mogelijkheid moeten hebben 

gekregen om bepaalde inlichtingen op een nuttige wijze naar voor te brengen.” (R.v.St. nr. 95.805 van 

23 mei 2001) 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de aanvraag van verzoekende partij tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3. Verzoekers voeren in hun inleidend verzoekschrift vooreerst aan dat “De Dienst 

Vreemdelingenzaken er op deze manier echter aan voorbijgaat dat dit feit eveneens inhoudt dat 

verzoekers alhier hun centrum van belangen hebben gevestigd in de zin van artikel 8 EVRM, wat maakt 

dat zij hun leven in België niet zomaar kunnen achterlaten om terug te keren naar een land waar zij 

geen enkele actuele band mee hebben. Verzoekers hebben in Servië niet alleen hun huisvesting 

achtergelaten, zij hebben bovendien momenteel ook geen sociale banden meer in het land dat zij 6 jaar 

geleden zijn ontvlucht. Dat er dan ook moeilijk van verzoekers verwacht kan worden dat zij het leven dat 

zij hier sedert jaren hebben opgebouwd voor onbepaalde tijd in de steek zouden laten om naar hun land 

van herkomst terug te keren.” 

 

3.1.4. Verzoekers werpen in die mate een schending van artikel 8 van het EVRM op. 

 

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 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

3.1.5. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven 

wordt aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

3.1.6. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

3.1.7. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 
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3.1.8. Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

3.1.9. De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

3.1.10. De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het 

privé- en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

3.1.11. Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 

17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

3.1.12. Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een 

inmenging is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 

ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is 

het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te 

bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

3.1.13. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden 

aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

3.1.14. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals 

die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere 

goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat 

dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is 

het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

3.1.15. Wanneer verzoekers een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoeren, is het in de eerste 

plaats hun taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door hen ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 
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3.1.16. In casu voeren verzoekers, het weze impliciet, een gezinsleven aan met hun twee minderjarige 

kinderen M.B. en M.S. en met hun inmiddels meerderjarige zoon M.D. 

 

De Raad neemt aan dat verzoekers inderdaad een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, 

onderhouden met hun twee minderjarige kinderen en met hun sinds kort meerderjarige zoon. 

 

3.1.17. De Raad wijst er evenwel op dat het bevel om het grondgebied ten aanzien van verzoekster 

M.D. de drie op dat ogenblik minderjarige kinderen duidelijk ook vermeld staan. Daarnaast kreeg 

verzoeksters partner, M.R. tevens een bevel om het grondgebied te verlaten op 12 februari 2014, op 

grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Zodoende geldt voor de gehele familie, 

zowel de ouders als de kinderen, hetzelfde, gelet op beide bevelen en hun adressanten. Het beroep 

tegen het bevel van 6 juni 2014 dat inmiddels afzonderlijk aan de meerderjarig geworden zoon D. werd 

gegeven, werd verworpen bij arrest van de Raad nr. 162 682 van 24 februari 2016. 

 

De bestreden beslissingen hebben op zich niet tot gevolg dat de familie van elkaar gescheiden wordt, 

daar de bevelen gelden voor elk van de leden van het gezin van verzoekers.  

 

3.1.18. Wat betreft verzoekers’ hun betoog als zou “het centrum van hun belangen in de zin van artikel 8 

van het EVRM nu in het Rijk liggen en zij geen sociale banden meer zouden hebben in hun land van 

herkomst”, dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing een zogenaamde weigering van 

eerste toegang betreft. Hierbij dient bekeken te worden of er een positieve verplichting berust op de 

Staat om het recht op dit gezinsleven te handhaven in het Rijk.  

 

3.1.20. Verzoekers voeren evenwel geen hinderpalen aan dewelke hen zouden verhinderen om met hun 

voltallig gezin hun gezinsleven elders dan in het Rijk uit te oefenen. Hun asielaanvraag werd afgewezen 

dus verzoekers konden geen gegronde vrees voor vervolging omwille van één van de criteria uit de 

Conventie van Genève aantonen, noch achtte de commissaris het nodig hen de subsidire 

beschermingsstatus toe te kennen. De aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

werd niet ingewilligd en het beroep hiertegen werd verworpen. Zolang er geen hinderpalen kunnen 

worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek 

aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.1.21. Gelet ook op het gegeven dat het bevel of de bevelen gelden voor het gehele gezin, wordt het 

gezin van verzoekers en hun kinderen niet uit elkaar getrokken door de bestreden beslissing(en). 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Waar verzoekers erop wijzen dat “zij geconfronteerd worden met de verzorging van een doodziek kind”, 

wordt erop gewezen dat in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt van het volgende: “Zij tonen 

evenmin aan dat de ademhalingstherapie die hun zoon D. 2 maal per week op school krijgt (zie attest 

directeur SBSO Baken), niet verstrekt zou kunnen worden in het land van herkomst.” In dit verband 

wordt er nog op gewezen dat de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf die werd 

toegestaan op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, niet werd ingewilligd en dat het beroep 

hiertegen werd verworpen bij arrest nummer 162 681 van 26 februari 2016. 

 

De door verzoekers aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.22. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

3.1.23. De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 
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artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoekers de 

aanvraag 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. Verzoekers maken niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.24. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de eerste bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg 

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

3.1.25. De eerste bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

waarvan de schending wordt aangevoerd. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. 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. (…)” 

 

3.1.26. Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In 

buitengewone omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden 

aanwezig zijn om het niet aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden 

aangevraagd.  

 

3.1.27. De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. 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 de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 
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Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoekers een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of verzoekers’ aanvraag wel regelmatig was 

ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 

aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoekers hebben ingeroepen om te verantwoorden waarom zij 

geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben ingediend, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

3.1.28. In hun aanvraag van 14 mei 2014 (met aanvullingen 29 juli 2013 en 19 september 2013) hebben 

verzoekers, samengevat, het volgende aangehaald over de ontvankelijkheid van hun aanvraag en de 

buitengewone omstandigheden: 

 

“Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 bepaalde dat buitengewone 

omstandigheden geen omstandigheden van overmacht zijn (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998,, R.v.St., 

1998,69). 

 

Op dat punt bepaalt trouwens de omzendbrief van 9 oktober 1997 betreffende de toepassing van artikel 

9 lid 3 Vreemdelingenwet dat : "De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is 

om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de 

betrokken machtiging aan te vragen". 

 

Dat ook in het nieuwe artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet het begrip buitengewone omstandigheden 

op die manier kan geïnterpreteerd worden. Dat ten eerste verzoekers' centrum van belangen hier in 

België ligt nu zij gedurende bijna 8 jaar hun leven alhier opnieuw hebben opgebouwd en structuur 

hebben gegeven. Zij hebben alhier een bepaald sociaal en economisch welzijn opgericht in de zin van 

artikel 8 E.V.R.M. Dat de kinderen van verzoekers hier naar school gaan, en bovendien zo geïntegreerd 

zijn in hun klas dat zij niet meer zouden kunnen aarden in een ander onderwijssysteem. 

  

Betreffende de duur van het verblijf en de integratie in de Belgische maatschappij, beslist de ministeriële 

omzendbrief van 19 februari 2003, dat die elementen niet op zich uitzonderlijke omstandigheden 

vormen. Wat in tegenstelling betekent dat die elementen wel als uitzonderiijke omstandigheden kunnen 

worden beschouwd, afhankelijk van elk soortgeval, als die elementen terug te vinden zijn met andere 

elementen. 

 

Dat er in hoofde van verzoekers zeker een combinatie van al deze elementen is. 

Zo verblijven zij reeds bijna 8 jaar alhier, er is zeker sprake van een zeer goede integratie, spreken 

verzoekers perfect de Nederlandse taal, hebben verzoekers kinderen die alhier naar school gaan en die 

perfect geïntegreerd zijn in hun klas, verzoekers zijn momenteel in het bezit van verblijfstltel van 1 jaar, 

verzoekers momenteei een appartement huren,... 

 

Al is de wet van 22/12/1999 niet toepasselijk op zich aan de situatle van verzoeker, toch geeft zij 

aanduidingen over de geest van wat beschouwd moet worden als een uitzonderiijke omstandigheid. 

In die zin heeft de Raad van State al herhaaldelijk de wet van 22/12/1999 opgeroepen in 

regularisatieprocedures gebaseerd op artikel 9 par. 3 van de wet van 15/12/1980 (o.a., RvS, 6 maart 

2001, Rev. dr. Etr.f 2001,217). 

 

Dat verzoekers aan de voorwaarden voldoen en zodoende bevinden zij zich dus ook in een identiek 

situatie als de mensen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet van 22/12/1999. 

Dat deze argumentatie kan weerhouden worden bij toepassing van het nieuwe artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Dat ten tweede het onwenselijk is voor verzoekers om hen terug naar het land van herkomst te sturen 

temeer zij gedurende bijna 8 jaar alhier verblijven. 
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Het is duidelijk dat een terugleiding naar de grens, en men kan zich de vraag stellen of dit op dit moment 

mogelijk is, onmenselijk is en niet in verhouding staat met het doel wat men wilt bereîken. 

Ten derde is het onwenselijk voor verzoekers om in dit stadium van hun integratie gedwongen terug te 

moeten keren naar zijn geboorteland. Voor hen zou dit werkelijk een trauma betekenen. Deze ervaring 

zou eveneens uiterst traumatisch zijn voor de kinderen die zich niet meer kunnen indenken hoe het is 

om ergens anders naar school te gaan. 

 

Het is werkelijk on mogelijk en onverantwoord om de aanvraag te doen vanuit hun land van herkomst. 

"In dit opzicht kan verwezen worden naar de rechtspraak van de Raad van State ( arrest 49821 dd. 

13/07/1993 (Dr. Des Etrangers 1994, n°77, blz. 27), "...dat artikel 8 van het E.V.R.M. van toepassing îs 

in het kadervan artikel 9§3 van de wet van 15/12/1980". De beslissing omirent de regularisatie moet dus 

rekening houden met het sociaal en economisch welzijn dat verzoekers in ons land hebben opgericht in 

de zin van artikei 8 E.V.R.M. Dat ten vierde verzoekers sinds hun aankomst alhier blijk hebben gegeven 

van hun motivatie om te werken en hun leven op onafhankelijke en zelfstandige manier te uit te 

bouwen”. 

 

In de bestreden beslissing wordt hierop geantwoord zoals weergegeven onder punt 1. van dit arrest. 

 

3.1.29. Waar verzoekers aanvoeren dat “zij reeds 6 jaar in België verblijven en hier sedertdien een 

nieuw leven hebben opgebouwd. Zij waren immers legaal op ons grondgebied.” en dit als een 

buitengewone omstandigheid zou dienen beschouwd te worden, merkt de Raad op dat de gemachtigde 

dienaangaande reeds in de bestreden belsissing van 12 februari 2014 duidelijk motiveerde als volgt:  

 

“De advocaat van betrokkenen haalt aan dat betrokkenen in het bezit zijn van een Bewijs van 

Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) voor de duur van 1 jaar op basis van de ziekte van hun 

zoon M. D.. Betrokkenen hebben op 26 februari 2008 een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 ingediend. Op 04 juni 2008 werd hen 

inderdaad tijdelijk verblijf toegekend. Dit werd enkele keren verlengd maar op 27 augustus 2013 werd 

echter geweigerd dit tijdelijk verblijf nog langer te verlengen aangezien de omstandigheden op grond 

waarvan de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestonden, of dat deze zodanig zijn 

gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig was.” 

 

3.1.30. De Raad merkt op dat het verblijf inderdaad toegestaan werd omwille van medische redenen 

aangaande de zoon van verzoekers. Op 4 juni 2008 werd hen inderdaad tijdelijk verblijf toegekend. Dit 

werd enkele keren verlengd doch op 27 augustus 2013 werd echter geweigerd dit tijdelijk verblijf nog 

langer te verlengen aangezien de medische omstandigheden op grond waarvan de machtiging 

oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestonden. Zodoende verleende de gemachtigde deze 

verblijfsmachtiging omwille van een specifieke, humanitaire grond met name de medische toestand van 

hun zoon. Dat hieruit geen rechten kunnen worden geput dewelke de bestreden beslissing van 12 

februari 2014 zouden verhinderd hebben of andersluidend hebben gemaakt, nu reeds op 27 augustus 

2013 de grondslag voor dit verblijfsrecht wegviel, is duidelijk en verzoekers wisten steeds dat de 

jaarlijkse verlenging precies om die medische en geen andere redenen gebeurde.  

 

3.1.31. Waar verzoekers voorts louter de elementen uit hun aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet herhalen zonder in te gaan op de motieven van de bestreden beslissing, die hierop 

een antwoord bieden, en blijk geven van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 

dan die van de bevoegde overheid, nodigt het onderzoek van deze andere beoordeling te dezen de 

Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. Geplaatst binnen 

het wettigheidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te worden vastgesteld dat verzoekers 

aan de hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maken dat het bestuur tot een conclusie is 

gekomen die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cf. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193). 

 

3.1.32. Met hun kritiek dat hun situatie wel ressorteert onder buitengewone omstandigheden in de zin 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, tonen verzoekers echter niet aan dat de gemachtigde op 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden zijn in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet: verzoekers beperken zich 

immers tot het ontkennen van de motieven van de eerste bestreden beslissing, het opwerpen van 

loutere beweringen zonder deze enigszins te staven en trachten de Raad uit te nodigen tot een 

opportuniteitsbeoordeling die zoals gesteld niet tot zijn bevoegdheid behoort. Dit is echter geen 

weerlegging van de motieven van de bestreden beslissing zoals al werd aangegeven.  
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3.1.33. De Raad herhaalt dat buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9bis, § 1 van de 

vreemdelingenwet omstandigheden betreffen die verklaren waarom het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk 

is om een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden in te dienen bij de bevoegde Belgische 

diplomatieke of consulaire post en dat bij gebreke van een concrete uiteenzetting in de aanvraag 

waarom de duur van het verblijf en de elementen van integratie verhinderen dat de aanvraag via de 

reguliere procedure wordt ingediend het niet kennelijk onredelijk is dat verweerder vaststelt dat deze 

elementen op zich behoren tot de gegrondheidsfase. Het is de aanvrager op wie de bewijslast van het 

aantonen van de buitengewone omstandigheden rust. Er blijkt geenszins dat de verwerende partij in de 

bestreden beslissing van 12 februari 2014 artikel 9bis van de vreemdelingenwet of het in deze bepaling 

vervatte begrip ‘buitengewone omstandigheden’ zou hebben miskend. 

 

Met hun kritiek tonen verzoekers niet aan dat de bestreden beslissing steunt op een foutieve 

feitenvinding of dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheden zijn in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan niet 

worden aangenomen. 

 

3.1.34. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. Verzoekster 

maakt alleszins niet concreet aannemelijk dat geen zorgvuldig onderzoek van haar aanvraag heeft 

plaatsgevonden of dat het bestuur de feitelijke elementen uit de aanvraag niet correct heeft 

gekwalificeerd. Zij kan zich op dit punt niet beperken tot een algemene stelling in deze zin. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

3.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel, met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten voor dhr. M. R. 

Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de 

zorgvuldigheidsplicht, redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel 

Dat verzoeker niet enkel een onontvankelijke beslissing ontvangt, maar bovendien ook een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

Dat dit als een enorme klap in het gezicht kan en mag gezien worden voor een pater familias die in 

tijden van onzekerheid heeft kunnen bewerkstelligen om zich als een echte Belg te gaan gedragen. 

Dat het echter niet strookt met de redelijkheid en de proportionaliteit om verzoeker na een verblijf van 

jaren nu te bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Dat verzoeker voorafgaandelijk aan deze beslissing 5 jaar in het bezit was van een verblijfsvergunning. 

Dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken met de persoonlijke situatie van verzoeker op 

geen enkele manier rekening houdt, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken tekort schiet aan haar 

zorgvuldigheidsplicht. De beslissing om een bevel om het grondgebied te verlaten op te leggen aan 

iemand die gedurende jaren legaal in België verbleven heeft, in enorm moeilijke omstandigheden, 

omdat zijn zoon doodziek was en omdat hij niet kont terugkeren naar Servië uit doodsangst na 

vijandigheden in de Kosovaarse oorlog, is flagrant. 

De kinderen van verzoeker gaan voltijds naar school om een opleiding af te ronden. Zij vormen 

geenszins een bedreiging van ons sociaal systeem op lange termijn. 

Dat de bestreden beslissing dan ook genomen werd met schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.” 
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3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het tweede middel – betreffende de beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten voor dhr. R. M.. 

In een tweede middel, gericht tegen de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten voor 

dhr. R. M., beroept verzoekende partij zich op een schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht, redelijkheids- en 

proportionaliteitsbeginsel. 

Hiervoor werd reeds aangetoond dat het beroep onontvankelijk is in zoverre gericht tegen de bevelen 

om het grondgebied te verlaten. 

Strikt subsidiair, laat verweerder gelden dat op geen enkele wijze aantoont dat het nemen van een 

verwijderingsmaatregel – waaromtrent de gemachtigde van de Staatssecretaris zoals reeds gesteld 

geen enkele beoordelingsbevoegdheid heeft – in casu onredelijk of onzorgvuldig zou zijn. 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift geenszins betwist dat 

zij zich in het Rijk bevindt zonder houder te zijn van de daartoe vereiste documenten. 

Gelet op de gebonden bevoegdheid in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

vermocht de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding bijgevolg niet anders dan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

aan de verzoekende partij te betekenen. 

Het loutere feit dat verzoekende partij enige tijd legaal op het grondgebied heeft verbleven is geenszins 

van aard afbreuk te doen aan de gedegen motieven van de bestreden beslissing. 

Verweerder merkt ter zake op dat het legaal verblijf waarop verzoekende partij zich tracht te beroepen 

slechts een tijdelijk verblijf betrof. 

Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig verwijzen naar het feit dat zij hier reeds meer dan zes jaar 

legaal in het land verbleef, nu zij wel degelijk wist dat dit verblijf haar tijdelijk werd toegekend. 

Verzoekende partij gaat geenszins in op de concrete motieven van de bevelen, die zij geheel 

onbesproken laat, terwijl het loutere feit dat de verzoekende partij het oneens is met de bestreden 

beslissing uiteraard geenszins volstaat om te besluiten tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

Verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

de beslissingen op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft genomen. 

Verweerder merkt ter zake nog op dat verzoekende partij zich in haar aanvraag op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet heeft beroepen op haar banden in het Rijk, doch verweerder verwijst 

naar de deugdelijke motieven van de eerste bestreden beslissing. 

De vage beschouwingen van de verzoekende partij kunnen dan ook geen afbreuk doen aan de 

bestreden beslissing, die geheel terecht en conform de ter zake relevante rechtsregels, het 

redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel incluis, werd genomen. Verzoekende partij toont niet anders 

aan. 

De uiteenzetting van verzoekende partij 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 tweede middel kan evenmin worden aangenomen. 

 

3.2.3. Verzoekers geven bij hun tweede middel zelf expliciet aan dat het tweede middel enkel gericht is 

tegen het bevel om het grondgebeid te verlaten gericht aan verzoeker R.M.  

 

3.2.4. In hun  inleidend verzoekschrift betwisten zij geenszins dat verzoeker R.M. zich in het Rijk bevindt 

zonder houder te zijn van de daartoe vereiste documenten. Gelet op de toepassing van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet, vermocht de gemachtigde wettig een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) aan verzoeker R.M. te betekenen. 

 

3.2.5. Het loutere feit dat verzoeker R.M. enige tijd legaal op het grondgebied heeft verbleven, is 

geenszins van aard afbreuk te doen aan de motieven van de bestreden beslissing, dewelke duidelijk te 

lezen staan in het bestreden bevel en overigens niet betwist worden. Het legaal verblijf waarop 

verzoeker R.M. zich tracht te beroepen, betrof slechts een tijdelijk verblijf zoals supra reeds besproken.  

 

3.2.6. Verzoeker R.M. kan dan ook niet dienstig verwijzen naar het feit dat hij hier reeds meer dan zes 

jaar legaal in het land verbleef, nu hij wel degelijk wist dat dit verblijf hem tijdelijk werd toegekend op 

grond van de gezondheidsproblemen van zijn zoon. Verzoeker R.M. gaat geenszins in op de concrete 

motieven van het bevel, die hij geheel onbesproken laat. 
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3.2.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

3.2.8. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

3.2.9. Uit de gegevens van het administratief dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

Verzoekers maken alleszins niet concreet aannemelijk dat geen zorgvuldig onderzoek van hun 

aanvraag heeft plaatsgevonden of dat het bestuur de feitelijke elementen uit de aanvraag niet correct 

heeft gekwalificeerd. Zij kunnen zich op dit punt niet beperken tot een algemene stelling in deze zin. 

 

3.2.10. Wat betreft de nog aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel en het daarmee 

samenhangende proportionaliteitsbeginsel moet worden gesteld dat de keuze die een bestuur in de 

uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, zoals in casu het geval, het redelijkheidsbeginsel 

slechts schendt wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met 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). De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast dat de 

overheid in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling, zodat niet kan besloten worden tot een 

schending van het proportionaliteitsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel. 

 

3.2.11. Tot slot merkt de Raad op dat tegen de ‘derde’ bestreden beslissing, met name het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 12 februari 2014 zoals gericht aan verzoekster M.D. en haar drie 

minderjarige kinderen M.D, M.B. en M.S. geen middel wordt aangevoerd. Dit blijkt immers expliciet uit 

de titulatuur of aanhef van verzoekers’ twee middelen in diens inleidend verzoekschrift. Het eerste 

middel is immers gericht tegen de bestreden beslissing van 12 februari 2014 waarbij de ontvankelijkheid 

van de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet wordt vastgesteld en het 

tweede middel is op zijn beurt uitdrukkelijk gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 

12 februari 2014 zoals afgeleverd aan de heer verzoeker R.M.  

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend zestien 
door: 
 
mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. DE SMET 
 
 
 


