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 nr. 171 582 van 11 juli 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2013 heeft 

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 6 mei 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Gezien titel 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 8 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.04.2013 werd 

ingediend door : 

 

[…] 
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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: 

 

Aan betrokkene werd op 23.11.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod 

voor drie jaar betekend. Hierdoor wordt hij gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten en verboden 

het opnieuw te betreden gedurende drie jaar. Aangezien dit inreisverbod nog steeds van kracht is. heeft 

betrokkene het recht niet zich op het Belgische grondgebied te bevinden. Om deze reden kunnen de 

aangehaalde elementen (met name de duur van het verblijf; de behandelingstermijn van de aanvraag 

art. 9ter; de elementen en bewijsstukken met betrekking tot de integratie, werkbereidheid en scholing 

van betrokkene; dat hij zich gekrenkt en geschaad zou voelen bij een terugkeer; de verwijzing naar de 

regularisatiewet; dat betrokkene bij wet verplicht zou zijn de aanvraag hier in te dienen; dat hij geen 

humanitaire machtiging zal kunnen bekomen vanuit het land van herkomst; dat de aanvraag in het land 

van herkomst indienen omslachtig, gevaarlijk, duur en onmogelijk zou zijn; dat betrokkene geen feiten 

van openbare orde zou gepleegd hebben), niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Betrokkene haalt aan dat zijn moeder ook in België verblijft en dat bij een terugkeer zijn gezin ontwricht 

zou worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mevrouw A.S. zich net als betrokkene illegaal op het 

Belgisch grondgebied bevindt. Er werd haar op 27.09.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. Zij kunnen beiden terugkeren naar hun land van herkomst of een derde land waar zij kunnen 

verblijven. Er is dus geen sprake van een verbreking van de familiale banden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen luiden als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: 

Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). 

Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980 

Schending art. 3 EVRM. 

Aan de materiële motiveringsplicht is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve 

beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E., 1993), en meer 

bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog 

duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). 

Verzoekers menen dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu 

werden geschonden. 

In de bestreden beslissing wordt geargumenteerd : 

- er is op 23.11.2012 een bevel om het grondgebied betekend met inreisverbod betekend en 

verzoeker heeft het recht niet op het Belgisch grondgebied te verblijven en kan om deze reden de 

aanvraag niet in België indienen. 

- een schending van art. 3 EVRM kan niet worden weerhouden 

- ook de moeder van verzoeker verblijft illegaal in België. 

De bestreden beslissing is in strijd met art. 9 BIS Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht 

Verzoeker verblijft zeven jaar ononderbroken in België, heeft zich goed geïntegreerd, de verzoeker gng 

naar school hier in België, zij hebben in de mate van het mogelijke zich geïntegreerd. 

Er wordt algemeen aangenomen dat na bepaalde périodes van verblijf en in het geval bepaalde 

voorwaarden vervuld zijn, het onredelijk zou zijn om de betrokkenen geen legaal verblijf toe te kennen. 

Dat in dit verband de vraag rijst of het dossier van verzoeker wel voldoende grondig is onderzocht 

geworden temeer de motivering van de beslissing extreem kort is en dan nog in deze extreem korte 

motivering foute vermeldingen zijn opgenomen. 
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Verzoeker meent dat de hier bestreden beslissing strijdig is met art. 9 BIS VW, het redelijkheidsbeginsel 

in die zin dat er geen rekening wordt gehouden met al deze elementen, het zorgvuldigheidsbeginsel in 

die zin dat klaarblijkelijk er foutieve vermeldingen in de motivering zijn opgenomen (zie verder), en in 

strijd met de motiveringsplicht aangezien tal van argumenten van verzoeker onbeantwoord zijn 

gebleven. 

Indien met al de ingeroepen elementen geen rekening kan gehouden worden, dan kan terecht gevraagd 

worden welk element of samenhangende elementen dan wél kan leiden tot regularisatie op basis van 

art. 9 BIS VW. 

Er rest eenvoudig weg de vaststelling dat niemand kan voldoen aan het toepassingsgebied van art. 9 

BIS VW als noch de integratie op zichzelf, noch de scholing, noch de andere elementen, noch de duur 

van het verblijf en de procédures kan leiden tot regularisatie van verblijf. 

Er is sprake van een manifeste schending van de ratio legis van art. 9 BIS VW. 

Indien personen die hier 7 jaar verblijven, en steeds in procedure zijn geweest, niet geregulariseerd 

kunnen worden, wie kan dan nog een beroep doen op art. 9 BIS VW. 

Dit is niet meer redelijk. 

Dat bovendien dient opgemerkt dat hier geen enkele afdoende argumentatie terug te vinden is waarom 

de ingeroepen elementen 'onvoldoende" zouden zijn en niet kunnen aanvaard worden. 

De bewering alsof het niet mogelijk zou zijn om art. 9 BIS VW in België in te dienen omdat er sprake is 

van illegaal verblijf en een bevel om het grondgebied met inreisverbod, voegt een voorwaarde toe aan 

de wet die er niet in vermeld staat. 

Dat het immers in "buitengewone omstandigheden" mogelijk is de aanvraag art. 9 BIS VW in te dienen 

in België, en hieromtrent niet wordt geargumenteerd in de beslissing voor verwerende partij. 

Dat de omstandigheden buitengewoon zijn in die zin dat er weliswaar sprake is van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, doch anderzijds ook sprake is van onverwijderbaarheid in hoofde van 

verzoeker. 

Dat verwerende partij reeds herhaaldelijk heeft geprobeerd om toelating te bekomen om verzoeker naar 

Oezbekistan te laten overbrengen. doch geen toestemming bekomen werd van de Oezbeekse 

autoriteiten. 

Dat er een onmogelijkheid is voor verzoeker om zich naar Oezbekistan te begeven, land waar hij geen 

enkele binding mee heeft en dat hij destijds al kind heeft verlaten en dit als buitengewone 

omstandigheid dient weerhouden te worden. 

De motieven van de bestreden beslissing zijn trouwens achterhaald door de feiten in die zin dat 

verzoeker thans niet meer in een gesloten centrum verblijft, doch werd vrijgelaten wegens 

onverwijderbaarheid. 

Onmiddellijk is duidelijk dat de gratuite afwijzing van alle aangehaalde elementen niet kan en er verder 

onderzoek dient te gebeuren. 

 

TWEEDE MIDDEL 

Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen 

(materiële motiveringsplicht). 

Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980 

Schending van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Verbod van discriminatie en schending gelijkheidsbeginsel. 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St. nr. 55.056, 7 

september 1995, Rev.dr.étr. 1996, 249).  

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., "Le contrôle par le consiel d'Etat de la motivation des actes réglementaires", noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Dat gelet op de aanwezige buitengewone omstandigheden wel degelijk mogelijkheid is om de aanvraag 

art. 9 BIS VW in België in te dienen. 

Er wordt in gene mate afdoende en in concreto gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde 

elementen inzake integratie in België en de onmogelijkheid tot terugkeer naar Oezbekistan, niet in 

ogenschouw zouden kunnen genomen worden en niet kunnen aanvaard worden als voldoende 

elementen voor een toekenning van de verblijfsaanvraag op basis van art. 9 BIS VW. 

Er kan en mag van verwerende partij verwacht worden dat zij gezien de uitermate verstrekkende 

gevolgen voor verzoeker een grondig onderzoek doorvoert hetgeen in casu niet is gebeurd. 

Dat bovendien de motivering ontoereikend is. 

Dat er door verwerende partij duidelijk op gespeculeerd werd dat verzoeker zou kunnen gerepatrieerd 

worden aangezien hij zich in een gesloten opvangcentrum bevond, doch het tegendeel is gebleken, en 

dit reeds voor de tweede maal, hetgeen aantoont dat de omstandigheden buitengewoon zijn. 
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Het verkeerdelijk ervan uitgaan dat verzoeker zou gerepatrieerd kunnen worden en het navolgend totaal 

gebrek aan onderzoek van de ingeroepen elementen heeft een beslissende invloed gehad op de 

uitkomst van de beslissing. 

Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat in alle redelijkheid de situatie wordt beoordeeld. 

Dat hiermee ten voile rekening dient gehouden te worden, temeer gelet op de overige elementen van 

zeer verregaande integratie. 

Dat dient vastgesteld dat verzoeker tal van elementen heeft voorgelegd, die evenwel niet werden 

beoordeeld om reden van een beweerde onontvankelijkheid van de procedure in België en het geheel 

van criteria in redelijkheid dient te kunnen beschouwd als zijnde grond voor regularisatie. 

Dat nergens in de bestreden beslissing wordt geargumenteerd over de cumulatie van ingeroepen 

elementen, noch over elk der elementen afzonderlijk. 

Dat het immers zo is dat misschien bepaalde elementen onvoldoende zijn voor regularisatie, doch 

aangevuld met andere elementen wel tot regularisatie van verblijf kunnen leiden. 

Dat nergens wordt geargumenteerd inzake de gecumuleerde elementen en zodoende de beslissing niet 

voldoet aan de motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

DERDE MIDDEL 

Schending art. 3 EVRM 

Schending beginsel dat elke bestuurshandeling door een materieel motief moet 

worden gedragen (materiële motiveringsplicht). 

Schending van art. 9 bis Vreemdelingenwet 15 december 1980 Schending van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

De redenen die aangehaald werden in het verzoekschrift tot regularisatie zijn geenszins reeds 

beoordeeld in het kader van een asielaanvraag, en zelfs indien deze redenen reeds beoordeeld zouden 

zijn, dan nog dringt een nieuwe beoordeling zich op in het kader van de procedure regularisatie, 

aangezien het voorwerp en de finaliteit van beide procédures uiteraard verschillend zijn. 

Het is niet omdat verzoeker niet als politiek vluchteling werden erkend dat hij thans de situatie in zijn 

herkomstland, zijn situatie hier in België en zijn humanitaire situatie niet meer zou mogen inroepen als 

argument om regularisatie te bekomen en nog minder dat verwerende partij geen onderzoek meer zou 

moeten verrichten naar de in deze procédure ingeroepen redenen. 

Verzoeker kan onmogelijk terug wat in het verleden reeds herhaaldelijk is gebleken. 

Dat art. 8 EVRM bepaalt dat het recht op eerbieding van het gezinsleven een basisrecht is.  

Art. 3 EVRM stelt " Niemand mag onderworpen worden aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen". 

Dat door de weigering van machtiging tot verblijf verzoeker ten zeerste wordt ontwricht. 

" Voor de toelating of de weigering van het buitengewoon rechtsmiddel waarop art. 9 bis van de 

vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e lid van 

de bepaling voorgeschreven besturlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke haalbaarheid 

in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en dan vooral 

de risico's waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleden zouden 

worden blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen. 

(Zie RVS, nr. 58.969, 1 april 1996, Rev.dr.étr. 1996, 742; T Vreemd., 1997, 29). 

Dat de belangen van verzoeker geschaad is bij het terug naar het land van herkomst moeten om daar 

een aanvraag art. 9 BIS VW in te dienen, aangezien gebleken is dat hij onmogelijk terug kan en ook 

onverwijderbaar is om zelfde reden.  

Dat alleszins dient aangenomen te worden dat er onmogelijkheid aan de orde is tot terugkeer wegens 

humanitaire redenen, en ook dit element ten voile dient mee in de beoordeling genomen te worden. 

Dat verwerende partij niet kan volstaan om na al die tijd geen enkel onderzoek te voeren naar de 

actuele situatie in het land van herkomst en te gaan poneren dat verzoeker illegaal verblijf heeft in 

België. 

Dat ten voile de onmogelijkheid tot terugkeer en onverwijderbaarheid dient in aanmerking genomen te 

worden voor wat betreft de ontvankelijkheid van de procedure die werd ingediend op basis van art. 9 

BIS VW. 

Dat in het kader van de humanitaire regularisatie dient aangenomen te worden dat de gecumuleerde 

elementen in alle redelijkheid dienen te leiden tot regularisatie van het verblijf van verzoekers”. 

 

2.2. De middelen worden, gelet op hun onderlinge verknochtheid, samen beoordeeld.  

 

2.3. Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet  beoordeeld.  
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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 één 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 diezelfde wet 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. (…)” 

 

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 

afhalen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.  Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:   

 

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 bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

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 verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om 

er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

2.4. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Er moet op worden gewezen dat de Raad, in het kader van 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

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

onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). Het komt daarbij aan 

de verzoeker toe om met concrete, op zijn zaak betrokken argumenten aannemelijk te maken dat de 
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verwerende partij zijn aanvraag niet deugdzaam heeft beoordeeld. Vage algemeenheden volstaan 

derhalve niet.  

 

2.5. Verzoeker betoogt in eerste instantie dat de verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan artikel 

9bis waar zij stelt dat het inreisverbod het hem onmogelijk zou maken om de aanvraag in België in te 

dienen. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij ten tijde van het indienen van de aanvraag het voorwerp uitmaakte van 

een geldend inreisverbod.  

 

Artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet definieert een inreisverbod als “de beslissing waarbij de toegang 

tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt verboden (...)”. 

 

Artikel 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet voorziet verder:  

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op 

internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.”  

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt dus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan 

en dat vanaf die datum aan de adressaat – voor de in het inreisverbod vermelde termijn – niet enkel de 

toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk wordt verboden. 

 

Nu artikel 74/11, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet er niet in voorziet dat het toekennen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zou kunnen ingaan tegen het 

inreisverbod en zulks ook niet blijkt uit de overige bepalingen van de Vreemdelingenwet en nu artikel 1, 

8° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat het inreisverbod gedurende zijn geldingsduur een 

verbod behelst om op het grondgebied te verblijven, kan de verwerende partij worden gevolgd waar zij 

van oordeel is dat aan de vreemdeling die valt onder een geldend inreisverbod geen verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9bis van de voormelde wet kan worden toegekend. Een en ander geldt overigens 

tot op het ogenblik dat de duur van het inreisverbod is verlopen of tot aan een eventuele schorsing, 

vernietiging, opheffing of intrekking van het inreisverbod (zie mutatis mutandis: RvS 9 maart 2012, nr. 

218.401). Verzoeker toont dan ook niet aan dat de verwerende partij ten onrechte zou hebben 

geoordeeld dat verzoeker niet het recht heeft om zich op het grondgebied te bevinden, de 

verblijfsmachtiging niet in België kan worden aangevraagd en de aanvraag onontvankelijk is.  

 

Gelet op deze vaststelling kon de verwerende partij zich dan ook genoegzaam beperken tot de 

beoordeling van de in de aanvraag aangevoerde elementen die artikel 3 van het EVRM en het 

vermeende familieleven van verzoeker raken. De middelen die geen betrekking hebben op de 

desbetreffende motieven kunnen derhalve niet dienstig worden aangevoerd, temeer nu de Raad niet de 

bevoegdheid heeft om de elementen van de aanvraag zelf te gaan beoordelen.  

 

2.6. Met betrekking tot de schending van artikel 3 van het EVRM, wordt in de bestreden beslissing het 

volgende gesteld: 

 

“Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.” 

 

Aangaande de gezinssituatie van verzoeker wordt het volgende gesteld: 

 

“Betrokkene haalt aan dat zijn moeder ook in België verblijft en dat bij een terugkeer zijn gezin ontwricht 

zou worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mevrouw A.S. zich net als betrokkene illegaal op het 

Belgisch grondgebied bevindt. Er werd haar op 27.09.2012 een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. Zij kunnen beiden terugkeren naar hun land van herkomst of een derde land waar zij kunnen 

verblijven. Er is dus geen sprake van een verbreking van de familiale banden.” 
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De Raad kan alleen maar vaststellen dat verzoeker weliswaar de schending van artikel 3 van het EVRM 

aanvoert, maar in de middelen kan geen enkele concrete uiteenzetting worden ontwaard die betrekking 

heeft op het desbetreffende motief. In die zin is het middel dat is gestoeld op de schending van artikel 3 

van het EVRM niet ontvankelijk. Immers, luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° 

van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in 

de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS  1 oktober 2004, 

nr. 135.618).  Dat laatste is in casu niet het geval.  

 

Eenzelfde vaststelling dringt zich op voor wat betreft het motief aangaande de gezinssituatie. Geen van 

de door verzoeker geschonden rechtsregels of -beginselen worden in concreto in verband gebracht met 

de motivering in de bestreden beslissing, zodat ook dit onverminderd overeind blijft.  

 

2.7. Samenvattend moet worden geconcludeerd dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de verwerende 

partij op zijn aanvraag heeft beschikt op onwettige, kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze, dan wel 

in strijd met artikel 3 van het EVRM of de door hem aangehaalde algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur heeft geoordeeld dat de aanvraag onontvankelijk is. Het eerst, tweede en derde middel kunnen 

niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juli tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 


