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 nr. 169 173 van 7 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen X -  X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 7 oktober 2015 hebben 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 11 augustus 2015 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 tot afgifte van de 

bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat JORDENS, die loco advocaat D. ANDRIEN en J. DIBI verschijnt 

voor de verzoekende partijen, en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers dienen op 11 augustus 2014, met diverse aanvullingen een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf 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 (vreemdelingenwet). 

 

Op 11 augustus 2015, met kennisgeving op 8 september 2015, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.05.2014 (en de 

aanvullingen van 22.07.2014, 8.09.2014, 13.10.2014, 13.11.2014, 11.12.2014, 12.01.2015, 12.03.2015, 

8.04.2015, 21.05.2015 en 23.07.2015) werd ingediend door : 

G., A. 

geboren te Echmiatsin op 10.01.1984  

+ echtgenote I., S. 

geboren te Echmiatsin op 25.10.1993  

+ kinderen G., V.  

geboren op 19.06.2013 

 en G., L. geboren op 30.04.2015 

nationaliteit: Armenië 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

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. 

 

De elementen van integratie (het spreken van de Franse taal en de gevolgde taallessen, de 

werkbereidheid, het hebben van kennissen en de voorgelegde getuigenverklaringen) kunnen niet als 

buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Het feit dat de heer G. A. tewerkgesteld was (zie voorgelegde loonfiches), kan niet aanzien worden als 

een buitengewone omstandigheid daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang de 

asielprocedure niet was afgesloten. Vermits de asielprocedure inmiddels werd afgesloten, vervalt tevens 

de officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. 

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedures en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. 

 

Betrokkenen vroegen een eerste keer asiel aan op 07.09.2011. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 

09.02.2012 met een beslissing 'weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten door die 

Dienst Vreemdelingenzaken. Ze dienden terug te keren naar Duitsland. 

Betrokkenen dienden echter een tweede asielaanvraag in op 08.03.2013. Deze asielaanvraag werd 

afgesloten op 12.06.2014 met een beslissing 'weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen dienden ten 

laatste op 29.06.2014 het grondgebied te verlaten. Ze verbleven echter illegaal in België tot de dag van 

hun derde asielaanvraag, ni. op 27.02.2015. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 17.03.2015 met 

een beslissing 'niet in overwegingname door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Op 09.04.2015 dienden ze nog een asielaanvraag in. Ook deze werd geweigerd met een 

beslissing 'niet in overwegingname door het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, dit op 24.04.2015. Een bevel om het grondgebied te verlaten werd hun betekend op 

12.05.2015. Betrokkenen verkozen daaraan geen gevolg te geven en verblijven sindsdien illegaal in 

België. 
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De duur van de asielprocedures - namelijk ongeveer 5 maanden voor de eerste, iets meer dan 1 jaar en 

3 maanden voor de tweede, iets minder dan 1 maand voor de derde en 15 dagen voor de laatste - was 

ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op 

verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

De aanvraag art. 9ter dd. 28.06.2012 werd reeds afgesloten op 17.02.2014 met een onontvankelijke 

beslissing. 

 

Het feit dat hun kinderen in België werden geboren en Armenië niet kennen; betrokkenen tonen niet aan 

dat het loutere feit dat ze hier geboren zijn een buitengewone omstandigheid uitmaakt. Bovendien zijn 

de kinderen pas geboren in 2013 en 2015. Gezien de jonge leeftijd, lijkt het onwaarschijnlijk dat ze zich 

niet meer zouden kunnen aanpassen aan de Armeense cultuur en gewoonten. 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM en art. 22 van de Belgische Grondwet betreft, kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen 

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Betrokkenen tonen verder ook niet aan dat art. 22bis van de Belgische grondwet zou geschonden 

worden bij een terugkeer. Het is in het belang van de kinderen samen met de ouders terug te keren naar 

het land van herkomst. 

 

Tot slot, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de 

openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht 

wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf, dd. 15.05.2014 door betrokkenen ingediend 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag dd. 

08.03.2013 van betrokkenen op genoemde datum nog in behandeling was, werd voor onderhavige 

beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten 

het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980).” 

 

Aan verzoekers wordt op 11 augustus 2015 een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt, beide 

met dezelfde inhoud als volgt: 

 

“Nom, prénom/A/aam, voornaam:  G., A. 

date de naissancelgeboortedatum : 10.01.1984 

lieu de naissance/geboorteplaats : Echmiatsin  

nationalité/nationaliteit :   Armenië 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, wordt het bevel gegeven het 

grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

voile toepassen2, tenzij h ij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven, 

 

dans les 0 jours de la notification de décision.  

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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 En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 
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L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable  

 

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 voorzien van een geldig visum. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire, notifié le 12.05.2015.  

 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 

12.05.2015.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

Aan tweede verzoekende partij: 

 

“Nom, prénom/A/aam, voornaam: I., S. 

date de naissanœ/geboortedatum : 25.10.1993 

lieu de naissance/geboorteplaats : Echmiatsin 

nationalité/nationaliteit :  Armenië 

 

+ enfants mineurs (…), né le 19.06.2013 et (….) né le 30.04.2015 + minderjarige kinderen (…) , geboren 

op 19.06.2013 en (….) geboren op 30.04.2015 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen1, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre,  

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen2, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 0 jours de la notification de décision.  

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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 En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressée n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable  

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 voorzien van een geldig visum. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 
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Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire, notifié le 12.05.2015.  

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 

12.05.2015.” 

 

 Dit is de derde bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Met betrekking tot de tweede en derde bestreden beslissingen werpt de verwerende partij de 

volgende exceptie op: 

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat het bevel om het grondgebied te verlaten gesteund 

werd op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:  

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven :  

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

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit.  

Verzoekers betwisten niet in het Rijk te verblijven zonder in het bezit te zijn van de door artikel 2 van de 

vreemdelingenwet vereiste documenten.  

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hen dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet hen opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten.  

Verzoekers tonen geen schending aan van enige hogere rechtsnorm. Zij laten na uiteen te zetten op 

welk wijze de beslissing een schending zou zijn van de artikelen 3 en 13 EVRM en daar het hele gezin 

het grondgebied dient te verlaten en zij niet aantonen met nog andere personen een effectief 

gezinsleven te onderhouden, maken zij evenmin een schending aannemelijk van artikel 8 EVRM. Zij 

laten ook na uiteen te zetten op welke wijze het Kinderrechtenverdrag zou zijn geschonden.  

Bij gebrek aan het rechtens vereiste belang is de vordering, gericht tegen de bijlage 13 niet 

ontvankelijk.“. 

 

2.2. De bespreking van de exceptie vergt een onderzoek van de middelen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren de schending aan van “artikelen 3 en 28 van het verdrag van 20 november 

1989 inzake de rechten van het kind, van artikelen 3, 8 en 13 van het Europees verdrag voor de rechten 

van de mens van 4 november 1950, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, van de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, van het artikel 22bis van het grondwet, van 

artikelen 9 bis en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het gezag van gewijsde van 

Uw arrest n° 107.410 van 26 juli 2013, het gelijkheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en manifeste 

appreciatiefout.“ De eerste grief van het middel richt zich enkel tegen de eerste bestreden beslissing en 

luidt: 
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“  

De integratie is een grondmotief die de regularisatie kan rechtvaardigen (Raad van State, arrest n° 

116.916 van 11 maart 2003, 177.189 van 26 november 2007,183.369 van 18 september 2008…). Het is 

ook door de instructie van 19 juli 2009 voorzien:  

“Of de vreemdeling die, voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31  

maart 2007 een ononderbroken verblijf in België heeft. Bij zijn onderzoek naar de duurzame lokale 

verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde zich niet laten leiden door één factor, maar hij 

zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen samen. Onderstaande feitelijke elementen worden 

door de minister of zijn gemachtigde in het onderzoek weerhouden, naast de eerder genoemde 

voorwaarden:  

• Sociale banden in België. De schoolloopbaan en inburgering van de kinderen.  

• Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben.  

• Werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het 

arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpunt beroepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben 

om in het eigen levensonderhoud te voorzien.  

In voorkomend geval, houdt de minister of zijn gedelegeerde rekening met het advies van de lokale 

besturen of een daartoe erkende dienst voor één of het geheel van de genoemde elementen”.  

Nochtans verwerpt de verweerder alle elementen van integratie.  

Ainsi décidé par le Conseil d’Etat (arrêt 87.112 du 9 mai 2000) : « les circonstances alléguées par 

l'étranger pour justifier une régularisation de son séjour sur place doivent être examinées concrètement 

par le ministre ou son délégué, dans chaque cas d'espèce; que la motivation de la décision qui statue 

sur la demande de régularisation doit refléter la réalité de pareil examen; qu'il apparaît des termes 

mêmes de la motivation du premier acte attaqué que la partie adverse a écarté les éléments invoqués 

par la requérante à l'appui de sa volonté d'intégration pour le seul motif "que la précitée ne réunit pas les 

conditions minimales …que la décision litigieuse n'est pas adéquatement motivée. »  

Uw Raad heeft per arrest n°107.410 van 26 juli 2013 beoordeeld dat : “De Raad kan dan ook alleen 

maar vaststellen dat, door op geen enkele wijze te motiveren omtrent het verblijf en de integratie van de 

verzoekende partijen, de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd en derhalve is genomen 

met schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de formele 

motiveringswet van 29 juli 1991”.  

Er werd door de Raad van State beoordeeld dat : « Lorsqu'une autorité administrative dispose, comme 

en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision de manière 

telle que l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait » (Cons. 

État, arrêts n° 66.292 du 16 mai 1997, 69.157 du 24 octobre 1997, 75.628 du 28 août 1998, 80.549 du 

1er juin 1999, 81.668 du 6 juillet 1999, 84.810 du 24 janvier 2000, 94.384 du 28 mars 2001, 117.645 du 

27 mars 2003…).  

Volgens artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 moeten de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

gemotiveerd worden. Deze verplichting van uitdrukkelijke motivering heeft tot bedoeling de verzoeker in 

te lichtingen, zelf als er geen beslissing bestreden is, van de redenen die de beslissing van de 

administratie verdedigen. Daardoor kan de verzoeker beoordelen als hij een beroep moet indienen.  

Volgens het grondwettelijk hof : “En imposant la motivation formelle, la loi est de nature à renforcer le 

contrôle juridictionnel sur les actes administratifs, consacré par l’article 159 de la Constitution et 

organisé par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat » (grondwettelijk Hof, arrest 55/2001 

van 8 mei 2001).  

De verzoekers hebben wel een lokale verankering. Maar we kunnen niet beschouwen dat de beslissing 

afdoende gemotiveerd is betreffende het verblijf en de integratie van de verzoekers. Ze weten nog niet 

waarom hun verblijf sinds 2011 in België, hun integratie en tewerkstelling van meneer niet voldoende is 

om geregulariseerd te worden. Meneer beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten om in zijn 

algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en in die van zijn gezinsleden te kunnen voorzien (stuk 

5).  

Bijgevolg miskent de beslissing het artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de 

formele motiveringswet van 29 juli 1991.“ 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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 
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zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. In casu vermeldt de bestreden beslissing de juridische 

grondslag: artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag wordt uiteengezet en er wordt 

ingegaan op de redenen die de verzoekende partij aanhaalde om machtiging tot verblijf te verkrijgen. De 

verzoekende partij geeft in het middel een theoretisch betoog over de motiveringsplicht en de door haar 

aangehaalde rechtsregels maar laat na te preciseren waarom zij meent dat de motivering niet afdoend 

is en met welk van de aangehaalde elementen in de aanvraag geen rekening is gehouden. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert derhalve de materiële 

motiveringsplicht die in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet moet onderzocht worden. 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet als algemene regel bepaalt dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem 

evenwel worden toegestaan die aanvraag 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. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt 

met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of 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 verwerende partij 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. Buitengewone 

omstandigheden zijn deze die het de aanvrager bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het 

buitenland in te dienen. 

 

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

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

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

89.048). Buitengewone omstandigheden zijn deze die het de aanvrager bijzonder moeilijk maken om de 

aanvraag in het buitenland in te dienen. 

 

In dit onderdeel betwisten verzoekers het motief van de bestreden beslissing dat stelt dat geen 

buitengewone omstandigheden zijn aangetoond. Verzoekers menen dat hun verblijf in België en al hun 

elementen die vallen onder de noemer integratie buitengewone omstandigheden zijn. Zij stellen een 

lokale verankering te hebben en voorhouden niet te weten waarom hun verblijf, volgens het middel 

sedert 2011, hun integratie en tewerkstelling niet voldoende is om geregulariseerd te worden. Zij wijzen 

erop dat eerste verzoeker over voldoende stabiele en regelmatige inkomsten beschikt om de 

noodzakelijke kosten van het bestaan en die van zijn gezinsleden te voorzien.  

 

Met dit betoog tonen verzoekers op geen enkele wijze aan waarom deze elementen buitengewone 

omstandigheden vormen, maw het hen bijzonder moeilijk maken om tijdelijk in het buitenland hun 

aanvraag in te dienen. Deze elementen behoren tot het onderzoek van de gegrondheidsfase, dat pas 

moet geschieden eens is vastgesteld dat er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, wat in 

casu niet het geval is.  
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De bestreden beslissing stelt op goede gronden dat “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. 

 

De elementen van integratie (het spreken van de Franse taal en de gevolgde taallessen, de 

werkbereidheid, het hebben van kennissen en de voorgelegde getuigenverklaringen) kunnen niet als 

buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Het feit dat de heer G. A. tewerkgesteld was (zie voorgelegde loonfiches), kan niet aanzien worden als 

een buitengewone omstandigheid daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang de 

asielprocedure niet was afgesloten. Vermits de asielprocedure inmiddels werd afgesloten, vervalt tevens 

de officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. 

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedures en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten.”, en wijst erop dat 

de asielprocedure niet onredelijk lang heeft geduurd. Deze motieven vinden steun in het administratief 

dossier en zijn kennelijk redelijk. 

 

Met dergelijk vaag betoog maken verzoekers derhalve niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Evenmin toont zij de schending van artikel 9bis en 62 van de vreemdelingenwet 

aan. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen zijn niet geschonden. 

 

Voor het overige leggen verzoekers in deze grief niet uit op welke wijze zij de overige in het kopje van 

hun middel aangehaalde rechtsregels en beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn. 

 

Deze grief is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede grief, die zich richt tegen de tweede en de derde bestreden beslissingen stellen 

verzoekers: 

 

“ Tweede grief tegen het bevel om het grondgebied te verlaten  

Volgens het artikel 22 van het grondwet : “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn 

gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald”.  

Volgens het artikel 74/13: “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”.  

Volgens het artikel 8 van EVRM : « Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”.  

In casu, de onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing is strijdig met de eerbieding van het 

privé- en gezinsleven van de verzoekers. Ze wonen in België sinds 2011. Ze hebben een lokale 

verankering (veel sociale verbanden) en meneer werk al sinds 2012.  

Volgens het artikel 8 al. 2 van EVRM : “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  

De overheid moet wijzen dat ze een juist evenwicht heeft bewaard tussen het beoogde doel en de ernst 

van de afbreuk gedaan aan de rechten van de verzoekers.  

In casu kan het bestaan van een privéleven niet betwist worden. De verzoekers zijn op het grondgebied 

zonder onderbreking sinds 2011. Ze hebben een sociaal leven ontwikkeld. Meneer heeft een werk. In 

zijn beslissing heeft de verweerder de rechten van de verzoekers geschonden. Hij maakt een inbreuk op 

de rechten van het gezin. Zijn beslissing is niet evenredig.  

In casu is een juist evenwicht niet bewaard tussen de betrokken belangen. Dus is er een schending van 

het artikel 8 EVRM, van de grondwettelijke bepalingen en van de artikelen 62 en 74/13 van de wet van 

1980. (RvV, arrest n° 106.581 van 10 juli 2013, Kamga – n° 105.587 van 21 juni 2013, Asaad – 

n°104.724 van 10 juni 2013, Soumah).“ 
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3.2.2. Verzoekers menen dat artikel 8 EVRM geschonden is omdat hun privéleven is geschonden. 

Hiervoor verwijzen zij naar hun verblijf in België sedert 2011, hun lokale verankering met veel sociale 

verbanden en het werk dat eerste verzoeker heeft sedert 2012. De beslissingen zouden niet evenredig 

zijn genomen. 

 

Dienaangaande wijst de eerste bestreden beslissing erop, beslissing die tegelijkertijd werd betekend en 

waarvan verzoekers al dus kennis namen dat “Het feit dat hun kinderen in België werden geboren en 

Armenië niet kennen; betrokkenen tonen niet aan dat het loutere feit dat ze hier geboren zijn een 

buitengewone omstandigheid uitmaakt. Bovendien zijn de kinderen pas geboren in 2013 en 2015. 

Gezien de jonge leeftijd, lijkt het onwaarschijnlijk dat ze zich niet meer zouden kunnen aanpassen aan 

de Armeense cultuur en gewoonten. 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM en art. 22 van de Belgische Grondwet betreft, kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen 

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Betrokkenen tonen verder ook niet aan dat art. 22bis van de Belgische grondwet zou geschonden 

worden bij een terugkeer. Het is in het belang van de kinderen samen met de ouders terug te keren naar 

het land van herkomst. 

 

Tot slot, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de 

openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht 

wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.” 

 

Deze redenering kan gevolgd worden. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

  

Wat het gezinsleven van verzoekers betreft, hebben de tweede en derde bestreden beslissingen 

betrekking op alle gezinsleden zodat de gezinseenheid niet verbroken wordt. 

 

Wat de aangevoerde schending van het privéleven betreft, houdt artikel 8 EVRM het recht in op een 

persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst aspecten van de sociale identiteit van een 

persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd 

Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen 

onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-

96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische 

samenleving is aangegaan. 

 

De verzoekers verblijven ongeveer vijf jaren in België, wat niet opweegt tegenover hun verblijf in het 

herkomstland. Aangenomen kan worden dat de verzoekers weliswaar menselijke contacten en een 

sociaal leven hebben opgebouwd en lokaal verankerd zijn, en dat eerste verzoeker werk heeft. Deze 

elementen geven de verzoekers niet het recht op illegale wijze in België te verblijven en door het 

opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 166.620). 

Evenmin ontnemen de bestreden beslissingen hun de verdere uitbouw van dit leven. Een tijdelijke 

terugkeer naar het land van herkomst om op legale wijze België binnen te komen en er legaal te 

verblijven verstoort het privéleven van de verzoekers niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van artikel 8 EVRM. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens in 

het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen 

gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken 
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lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar 

verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar 

privéleven uitmaakte (EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). De verzoekers 

tonen geen schending van artikel 8 EVRM en van artikel 22 van de Grondwet aan. Voorts blijkt dat de 

verwerende partij ook rekening heeft gehouden met de kinderen en het gezinsleven, wat blijkt uit de 

motieven van de eerste bestreden beslissing terwijl de tweede en derde bestreden beslissingen slechts 

zijn genomen na een onderzoek van hun aanvraag die zich steunde op artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Verzoekers maken bijgevolg niet aannemelijk dat artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet is geschonden nu de bestreden beslissingen kennelijk redelijk zijn genomen. Temeer 

ten overvloede niet is aangetoond dat het niet in het belang van de kinderen is dat zij kennis nemen van 

de cultuur van het land van hun origine. 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat deze grief ongegrond is. 

 

3.3.1. In een derde grief, gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissingen stellen verzoekers: 

 

“ Derde grief tegen het bevel om het grondgebied te verlaten  

Volgens het artikel 6 van de terugkeerrichtlijn: “5. Indien ten aanzien van de illegaal op het grondgebied 

van een lidstaat verblijvende onderdaan van een derde land een procedure loopt voor de verlenging van 

de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf, 

overweegt, onverminderd lid 6, die lidstaat ervan af te zien een terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang 

de procedure loopt”.  

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens : « L’exigence résultant de l’article 13 de faire 

surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire, c’est-à-dire 

en faisant abstraction de ces exigences quant à l’étendue du contrôle. Le contraire reviendrait en effet à 

reconnaître aux Etats la faculté de procéder à l’éloignement de l’intéressé sans avoir procédé à un 

examen aussi rigoureux que possible des griefs tirés de l’article 3. La Cour rappelle que si l’effectivité 

d’un recours ne dépend certes pas de la certitude d’avoir une issue favorable, l’absence de toute 

perspective d’obtenir un redressement approprié pose problème sous l’angle de l’article 13 » (Arrest 

MSS tegen België van 21 januari 2011, § 388 en 394).  

In casu, wil de tegenpartij de verzoekers te verdrijven. Maar de aanvraag 9bis is nog steeds in 

onderzoek. Bijgevolg miskent de tegenpartij de artikelen 3 en 13 EVRM, maakt een manifeste fout en 

ondermijnt de doeltreffendheid van dit beroep. Inderdaad zal het beroep doelloos worden als verzoekers 

niet meer in België zijn.  

Er werd al door Uw Raad en door de Raad van State beoordeeld : “une fois refoulée et ne pouvant 

revenir avant trois ans, le requérant ne pourra plus maintenir son intérêt à voir examiner sa demande 

9ter, « sur place », par définition c’est pareil pour la demande 9bis (Raad van State, arrest n° 170.720 

van 3 mei 2007, Agbo ; RvV, arrest n° 39.705 van 3 maart 2010, Bayaraa).  

In hun aanvraag beogen verzoekers uitdrukkelijk de schending van het artikel 3 EVRM ; zullen 

verzoekers geen serieus onderzoek van zijn beroep hebben ingediend tegen de weigering van zijn 

aanvraag tot verblijf. De uitvoering van de bestreden  

beslissing staat in de weg aan de vervolging van deze procedure en overtreedt met artikelen 3 en 13 

EVRM ( Arrest EHRM van 26 april 2007, RDE 2007, p.193).  

De tegenpartij mag niet, zonder een manifeste fout te maken en de artikelen 3 en 13 EVRM te 

schenden, aan verzoeker verwijten dat hij geen gevolg aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

heeft gegeven.“ 

 

3.3.2. Vooreerst wordt er vastgesteld dat de tweede en derde bestreden beslissingen pas zijn genomen 

nadat beslist werd over de aanvraag die zich steunt op artikel 9bis van de vreemdelingenwet zodat de 

grief die verwerende partij verwijt deze aanvraag niet af te wachten feitelijke grondslag mist. In de mate 

dat verzoekers voorhouden dat zij sedertdien een nieuwe aanvraag gesteund op artikel 9bis hebben 

ingediend, wordt er opgemerkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 bis 

van de vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van een aangevochten bevel om het grondgebied te 

verlaten niet opschort (cfr. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86 715; RvS 22 juli 2002, nr. 109 500; RvS 6 

februari 2004, nr. 127 903; RvS 3 juni 2004, nr. 132 035; RvS 3 juni 2004, nr. 132 036; RvS 7 januari 

2005, nr. 138 946; RvS 20 november 2006, nr. 164 950), of zou verhinderen dat na het indienen ervan 

nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (cfr. RvS 3 juni 2004, nr. 132 036). Het 

indienen van een aanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft immers geen 

invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat ten aanzien 

van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen (cfr. RvS 12 januari 2007, nr. 166 626). 
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Daargelaten de vraag dat artikel 6 van de “Terugkeerrichtlijn” niet rechtstreeks kan worden aangevoerd, 

tonen verzoekers in elk geval de schending niet aan. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer” (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, 

§ 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

In casu kan de Raad enkel vaststellen dat verzoekers geen enkel element aanreiken, van die aard dat 

een mogelijke schending van artikel 3 EVRM aannemelijk zou maken. Verzoekers houden een louter 

theoretisch betoog. Hun aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis werd afgewezen 

en ook hun diverse asielaanvragen zijn afgewezen. Verzoekers geven geen enkel concreet element en 

maken bijgevolg de schending van artikel 3 EVRM niet aannemelijk.  

 

Artikel 13 EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist (RvS 4 januari 2006, nr. 153.232). De verzoekende partijen roepen de 

schending in van artikel 3 EVRM en in een eerdere grief van artikel 8 EVRM, maar hierboven werd 

reeds besproken dat zij geen schending van artikelen 3 en 8 EVRM aantonen. 

 

Voor het overige wordt de schending van de andere aangehaalde bepalingen in het kopje van het 

middel niet uiteengezet. 

 

3.4. Het middel is ongegrond. 

 

Gelet op deze vaststelling dient de exceptie opgeworpen onder punt 2.1. in haar geheel als gegrond te 

worden bevonden. Het beroep gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissingen is dan ook 

onontvankelijk. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd en het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de tweede en derde 

bestreden beslissingen is onontvankelijk. 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 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 

 


