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 nr. 181 362 van 27 januari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 7 februari 2014 heeft 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 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 en tot 

afgifte van een bevel 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 22 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. LYDAKIS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 8 februari 2013 een aanvraag 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 (hierna: de vreemdelingenwet) in. 
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1.2. Op 3 december 2013 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is 

de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.02.2013 werd 

ingediend door: 

(...) 

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 betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

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

buitenland. 

Betrokkene haalt aan dat zij gehuwd is met de heer E.B. (...) (in het bezit van een B-kaart) en dat zij 

samen twee kinderen hebben. Het feit dat zij gehuwd is met een legaal in België verblijvende 

vreemdeling en hun kinderen kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM 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. 

Betrokkene beweert tevens nog dat haar partner erkend werd als vluchteling en dat hij aldus onmogelijk 

kan meereizen naar het geboorteland om aldaar een aanvraag in te dienen. Hieromtrent dienen wij op te 

merken dat haar partner op geen enkele wijze gevraagd wordt om mee te reizen. De verplichting voor 

betrokkene om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding van haar partner en/of kinderen, wat geen 

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Indien betrokkene dat wenst kan zij te allen 

tijde haar kinderen laten meereizen. 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft. Deze wet was 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 art. 9bis van de wet van 1980. 

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 verzoekster haar 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. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. Ook het aangehaalde art. 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, 

wrede onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, 

kan niet weerhouden worden aangezien hier dezelfde motivering geldt als voor art. 3 van het EVRM. 

 

In de aanvraag wordt ook verwezen naar de Roma etnie van betrokkene. Deze loutere bewering kan 

niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar er niet gespecifieerd wordt waarom dit 

een buitengewone omstandigheid zou vormen. 

Er wordt verder ook verwezen naar diverse gelijkaardige dossiers waarin in identieke omstandigheden 

een positieve beslissing werd geleverd. Het is aan de verzoekster om de overeenkomsten aan te tonen 

tussen haar eigen situatie en de situatie waarvan zij beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State 

arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de 

omstandigheden waarin verzoekster verkeert analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij 

refereert. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten 

brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de betrokkene 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. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mevrouw - nl. dat zij alhier duurzame sociale 

bindingen zou hebben, dat zij werk zou hebben gemaakt van haar integratie, dat zij werkbereid zou zijn, 

dat zij zich op intensieve wijze gemengd zou hebben onder de Belgische bevolking en dat zij een grote 

vrienden- en kennissenkring zou hebben opgebouwd - hebben betrekking op de gegrondheid en worden 

in deze fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp 

uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.3. Op 3 december 2013 wordt de verzoekende partij tevens een bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“(...) 

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

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

er zich naartoe te begeven, 

binnen 30 (dertig) 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: 

X 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 

visum.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“A. Quant au non- respect par l’Office des Etrangers dans le cadre  de sa décision de refus de séjour et 

de son ordre de quitter le territoire notifiés le 8 janvier 2014. de l’exigence de motivation telle que prévue 

par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, d’une violation des article 7, 62, 74/13 de la loi du 15/12/1980 et des articles 3 et 8 de la 

CEDH., de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause en tant 

que principe découlant du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité. 

 

Dans le cadre de sa demande de séjour sur base de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980, la requérante 

a fait d’état de sa situation familiale ( mariée et 2 enfants) pour justifier de l’existence de circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 

Elle a estimé également pouvoir se prévaloir de la protection prévue aux articles 3 et 8 de la CEDH. 

En effet, l’intéressée a estimé qu’un retour en Serbie pour y lever les autorisations de séjour prévues 

aux à l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15.12.1980constituerait au regard de sa situation familiale une 

atteinte disproportionnée  à ce droit au respect de la vie privée et familiale mais un également un 

traitement inhumain et dégradant. 

Par sa décision du 3 décembre 2013, l’Office des Etrangers a déclaré cette demande  de séjour 

irrecevable, estimant que l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis n’était 

pas établie dans le chef de la requérante et que les articles 3 et 8 de la CEDH n’étaient pas violés. 

 

La requérante ne peut marquer son accord sur une telle vision des choses pour les raisons suivantes. 

En effet, tout d’abord, il convient de rappeler la notion de circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980 comme l’a rappelé le Conseil dans un arrêt du 13 février 2013 

n°96990 qui précise : « Le Conseil rappelle que dans le cadre  d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, l’appréciation des 

circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’Etranger et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs même pour lesquels le séjour est demandé. 

Les circonstances exceptionnelles précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce , et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation , elle n’en est pas 
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moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement ( C.E.n°107.621 31 MARS 2012, CE 

n°120.101. 2JUIN 2003).   

Selon le Conseil, les circonstances exceptionnelles, sont donc des circonstances qui rendent difficile 

voir impossible le retour de la requérante en Serbie pour y lever les autorisations nécessaires prévues à 

l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. 

Or, l’existence de la cellule familiale de la requérante composée de deux enfants de 3 et 4 ans peut 

constituer une difficulté dans le chef de la requérante de rentrer  en Serbie pour y lever les autorisations 

requises à l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980. 

En effet, ces jeunes enfants ont besoin de leur mère et obliger cette dernière à rentrer en Serbie 

pendant un certain temps pour y lever les autorisations nécessaires constitue manifestement une 

atteinte à la cellule familiale de la requérante. 

Il y a donc bien une difficulté voir une impossibilité  pour la requérante de rentrer en Serbie. 

En effet, rien ne permet de dire que l’intéressée se séparée de manière temporaire de ses enfants 

comme l’indique l’Office des Etrangers dans sa décision querellée. 

En effet  tout d’abord, cette décision de refus de séjour est assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Ainsi vu la notification de cet ordre de quitter le territoire, il est quasi certain que dans le cadre de sa 

demande de visa de regroupement familial sur base de l’article 10, l’intéressée devra attendre de 

nombreux mois avant d’obtenir une décision. 

On ne peut donc parler de séparation temporaire acceptable dans le chef  de la requérante au regard de 

ses jeunes enfants qui nécessitent une attention particulière. 

La requérante estime donc que l’Office des Etrangers a violé la notion de circonstances exceptionnelles. 

De plus, cette décision  viole manifestement le principe de l’article 8 de la CEDH et par la même 

occasion constitue un traitement inhumain et dégradant au regard de l’article 3 CEDH. 

En effet, le Conseil a déjà été interrogé à plusieurs reprises sur la compatibilité de ce type de décision 

au regard du respect de l’article 8 de la CEDH et l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 

L’article 74/13 précisant quant à lui : » Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné. ». 

A cet égard  la requérante fera état d’un arrêt du Conseil du Contentieux n°98.273 du 28 février 2013 

qui précisait : » Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, le Conseil examine d’abord si il existe une vie privée ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner si il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une 

vie privée et /ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris ( Cour EDH 

13 février 2001 EZZOUHI/France, Cour EDH 31 octobre 2002, YLDIZ Autriche§34, Cour EDH 15 juillet 

2003 Mokrani/France). 

L’article 8 CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni celle de «  vie privée » les deux notions 

sont des notions autonomes qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.En ce qui 

concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier si il est question d’une famille. 

Ensuite il doit apparaître dans les faits que le lien personnel entre les membres de cette famille est 

suffisamment étroit ( Cour EDH 12 juillet 2001 Ket T/FINLANDE) la notion de vie privée n’est pas non 

plus définie par l’article 8 CEDH, la Cour CEDH souligne que la notion de vie privée est un terme large 

et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive ( Cour EDH 16 décembre 

1992, Niemietz/ Allemagne. L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée ou des d’eux s’apprécie 

en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner si il y ingérence dans la vie familiale et :ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin au séjour. 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a 

pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur base du deuxième paragraphe de l’article 8 de 

la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’état est tenu à 

une obligation positive pour permettre de maintenir ou développer la vie privée et/familiale ( Cour EDH 

28 novembre 1996 Ahmut/Pays- Bas, Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva  et 

Hoogmaker/Pays-Bas) cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de 

cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de 

l’article 8 de la CEDH. 

En matière d’immigration , la Cour EDH a dans deux hypothèses susmentionnées, rappelé à diverses 

occasions que la CEDH ne garantissait comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un état dont il n’est pas ressortissant ( Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, Cour 

EDH 26 mars 1992 , Beldouji/France, Cour EDH 18 février 1991 Moustaquim/Belgique). L’article 8 de la 

CEDH ne peut d’avantage s’interpréter comme comportant pour un état, l’obligation générale de 
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respecter le choix par des étrangers de leurs pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays 5 Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogmaker/pays-Bas). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à 

l’Etat d’assurer l’Ordre Public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour 

des non nationaux ( Cour EDH 12 octobre 2006 Mubilanza Mayeka Kaniki Mitunga/Belgique, Cour EDH 

18 février 1991 Moustaquim /Belgique, Cour EDH 28 mai 1985 Adbulaziz Cabales et Balkandali/ RU) . 

L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

Compte tenu du fait que l’exigence de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions 

de la Convention sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement 

pratique ‘ Cour EDH 5 février 2002 Conka /Belgique) d’une part , et du fait que cet article prévaut sur les 

dispositions de la loi du 15.12.1980 d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer , avant 

de prendre sa décision à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 CEDH, il lui appartient en premier lieu 

d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence d’une 

vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a  porté 

atteinte…. 

… en l’espèce, le Conseil observe que les éléments invoqués par la partie requérante en lien avec 

l’article 8 CEDH avaient déjà été invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour de plus de 3 mois introduite sur base de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980 le 21 novembre 

2011. Cette demande a toutefois été déclarée irrecevable par la partie défendresse en date du 12 

novembre 2012 et il ressort de la motivation de cette décision  que la partie défendresse a pris en 

considération l’ensemble des éléments et explicité les raisons pour lesquelles elle estime qu’ils ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande sur le territoire 

belge, tel qu’il a été jugé supra au point 4.1.2.1.3 du présent arrêt. 

Toutefois le Conseil observe que l’essentiel utilisé dans cette motivation –A savoir la circonstance que la 

séparation du requérant et de ses enfants ne serait que temporaire est contredite par l’imposition  

ultérieure de l’interdiction d’entrée d’une durée de 3ans qui fait partie de la décision de suspension de 

l’exécution demandée. Or il ne ressort  pas au dossier administratif que la partie défendresse a pris, à 

cet égard particulier, en considération les éléments de vie familiale invoqués par la partie requérante 

dont elle avait pourtant connaissance au moment de la prise de la décision dont la suspension de 

l’exécution est demandée. 

Partant il apparaît , prima facie, que la partie défendresse n’a pas adopté une motivation adéquate au 

regard de l’article 8 CEDH…. ». 

Il appartient ainsi à l’Office des Etrangers tant dans sa décision de refus de séjour que dans son ordre 

de quitter le territoire de procéder à cette balance d’intérêt entre la situation de la requérante et l’atteinte 

qu’elle pourrait causer à l’ordre public et l’atteinte qui serait porté à son droit au respect à la vie privée et 

familiale. 

Or force est de constater que l’intéressée vit avec son mari et ses deux enfants , qu’elle n’a jamais 

connu  de problèmes avec la justice et ne constitue en rien un danger pour l’Ordre public Belge. 

Au vue des éléments, cette décision et cet ordre de quitter le territoire doivent être annulés.” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 

van de vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan 

de bestreden beslissingen genomen zijn. In casu geven de bestreden beslissingen duidelijk de motieven 

en de juridische grond aan op basis waarvan de beslissingen zijn genomen. In de motieven van de 

eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Tevens bevat de eerste bestreden beslissing een motivering in feite, met name 

dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoekende partij 

de aanvraag niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post 

bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Ook de tweede bestreden 
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beslissing bevat een motivering in rechte, met name wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en wordt in feite gemotiveerd dat verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder 

te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, meer bepaald is zij niet in bezit van een geldig visum.  

 

Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissingen, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 kunnen komen. 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.4. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 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). 

 

2.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

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. 

(…)” 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoeker 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 verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom 

zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van oorsprong heeft ingediend, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

2.6. Waar verzoekende partij een theoretisch betoog voert over het begrip “buitengewone 

omstandigheden” toont zij hiermee niet aan dat de verwerende partij in casu op foutieve of kennelijk 

onredelijke wijze besloten heeft tot de onontvankelijkheid van de aanvraag. Het komt de verzoekende 

partij toe de motieven met concrete argumenten te betwisten.  

 

2.7. Verzoekende partij meent in essentie dat zij niet kan terugkeren omwille van haar gezinsleven in 

België waarbij zij erop wijst dat zij hier twee jonge kinderen heeft. Een terugkeer zou een inbreuk 

inhouden op haar gezins- en privéleven en eveneens een onmenselijke behandeling uitmaken.  

 

2.8. Wat betreft het gezinsleven op het Belgische grondgebied heeft de verwerende partij als volgt 

geoordeeld: “Betrokkene haalt aan dat zij gehuwd is met de heer E.B. (...) (in het bezit van een B-kaart) 

en dat zij samen twee kinderen hebben. Het feit dat zij gehuwd is met een legaal in België verblijvende 

vreemdeling en hun kinderen kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM 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. 

Betrokkene beweert tevens nog dat haar partner erkend werd als vluchteling en dat hij aldus onmogelijk 

kan meereizen naar het geboorteland om aldaar een aanvraag in te dienen. Hieromtrent dienen wij op te 

merken dat haar partner op geen enkele wijze gevraagd wordt om mee te reizen. De verplichting voor 

betrokkene om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding van haar partner en/of kinderen, wat geen 

ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Indien betrokkene dat wenst kan zij te allen 

tijde haar kinderen laten meereizen.” 

 

Zoals blijkt wijst de verwerende partij erop dat het in casu slechts gaat om een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied om in het land van herkomst de verblijfsmachtiging aan te vragen en 

dat het de verzoekende partij voorts vrij staat om haar kinderen mee te laten reizen. 
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Verzoekende partij geeft aan dat haar kinderen haar nodig hebben, maar zij gaat hiermee voorbij aan de 

concrete motieven van de eerste bestreden beslissing die stellen dat verzoekende partij haar kinderen 

kan laten meereizen. Verzoekende partij brengt geen enkel element aan waaruit blijkt dat dit een 

kennelijk onredelijke stelling is. Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat zij tijdelijk 

zal gescheiden worden van haar kinderen.  

 

2.9. Waar verzoekende partij nog een schending opwerpt van artikel 8 EVRM wijst de Raad op hetgeen 

volgt: 

 

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.” 

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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. 

 

Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het 

begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 

 

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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

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

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 

augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is 

ook een feitenkwestie. 

 

In casu verwijst de verzoekende partij naar de band die ze heeft met haar kinderen en haar echtgenoot, 

om daaruit af te leiden dat er sprake is van een gezinsleven. Gelet op de elementen uit het 

administratief dossier kan in casu worden aangenomen dat er sprake is van een gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM, hetgeen de verwerende partij overigens niet ontkent. 

In casu is er sprake van een situatie van eerste toelating aangezien de verzoekende partij een aanvraag 

indiende voor een machtiging tot verblijf in het kader van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Er werd 

haar door de bestreden beslissing immers geen bestaand verblijfsrecht ontnomen zodat er in dit geval 

geen sprake is van een weigering van voortgezet verblijf. Er dient derhalve geen toetsing in het licht van 

artikel 8, tweede lid van het EVRM te worden uitgevoerd. 

 

In het kader van een situatie van eerste toelating, moet volgens het EHRM worden onderzocht of er 

onder artikel 8, eerste lid van het EVRM een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

gezins- en privéleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, 

§ 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan 

de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de 

positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen 
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zijn aan het voorliggend individueel geval. Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten wanneer zij 

falen een billijke belangenafweging te maken, wat aanleiding geeft tot een schending van artikel 8, 

eerste lid van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 84). 

 

Er moet worden opgemerkt dat artikel 8 van het EVRM en de vereiste belangenafweging in de 

ontvankelijkheidsfase van een procedure op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

voornamelijk een rol spelen in het beantwoorden van de vraag of een terugkeer naar het land van 

herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van 

het EVRM oplevert. Wanneer dit het geval is, dan zal er sprake zijn van een buitengewone 

omstandigheid die rechtvaardigt dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

In het kader van een billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de 

mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij een tijdelijke verwijdering naar 

het land van herkomst. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden van de 

betrokken minderjarige kinderen, aangezien het belang van het kind wordt beschouwd als een 

essentiële overweging die moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 

van het EVRM (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Deze elementen 

worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake 

openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). In dit kader oordeelt 

het EHRM 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) noch houdt artikel 8 van het EVRM een algemene verplichting in 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). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde enerzijds het gezinsleven van de verzoekende 

partij erkent, maar aangeeft dat dit loutere feit op zich geen buitengewone omstandigheid uitmaakt en 

dat het om een tijdelijke scheiding gaat waarbij de verzoekende partij indien zij dit wenst haar kinderen 

mee kan laten reizen en waarbij een terugkeer naar het land van herkomst om daar de aanvraag in te 

dienen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht van eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven. Zij wijst er verder op dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM vallen. De verwerende partij besluit dat er alsdan geen sprake is van een schending van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat betreft de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om daar een verblijfsaanvraag 

in te dienen, stelt het EHRM dat staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen in 

het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling 

van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12, 

Djokaba Lambi Longa vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. 

Nederland, par. 101). 

 

De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen 

en er te verblijven. De bestreden beslissing leidt evenmin tot een definitieve verwijdering. De verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen, houdt in 

wezen enkel een tijdelijke verwijdering van het grondgebied in, zoals in de bestreden beslissing terecht 

wordt aangegeven. 

 

Verzoekende partij maakt met haar bloot betoog evenmin aannemelijk dat zij onredelijk lang zal moeten 

wachten op een antwoord inzake haar aanvraag in het buitenland ingediend.  

 

De verzoekende partij toont niet concreet aan dat de tijdelijke verwijdering, met het oog op het vervullen 

van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, haar gezinsleven in die 

mate zal verstoren dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. De 
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verzoekende partij geeft aan dat haar echtgenoot een erkende vluchteling is en dat haar kinderen haar 

nodig hebben. De Raad benadrukt evenwel dat de verzoekende partij, net als haar echtgenoot, op het 

ogenblik dat zij haar gezinsleven in België opbouwde, wist dat haar verblijfsstatus zo was dat het 

voortbestaan van het gezinsleven in België vanaf het begin precair was. De Raad wijst er tevens op dat 

moderne communicatiemiddelen de verzoekende partij in staat kunnen stellen om tijdens de scheiding 

in nauw contact te blijven met haar echtgenoot en haar gezinsleven met hem verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). Zoals reeds hoger gesteld verhindert niks 

de verzoekende partij haar kinderen mee te laten reizen.  

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog dan ook niet aannemelijk dat de verplichting om tijdelijk 

terug te keren naar het herkomstland om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving en door de 

vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten en de erin voorziene procedures te 

respecteren, een schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM. Tenslotte benadrukt de Raad dat de 

handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid een middel is ter vrijwaring van ’s lands 

openbare orde (RvS 3 februari 2004, nr. 127.708), wat in casu een afdoende rechtvaardigingsgrond 

uitmaakt voor de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat er heden in hoofde van de Belgische staat 

een positieve verplichting bestaat. Een disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekende 

partij enerzijds, die in se erin bestaan om haar gezinsleven verder te zetten in België hoewel zij niet 

voldoet aan de verblijfsvoorwaarden gesteld in de vreemdelingenwet en de belangen van de Belgische 

staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet uit de 

bestreden beslissing. Met betrekking tot het privéleven worden geen andere elementen aangevoerd. Er 

wordt gewezen op de motivering in de bestreden beslissing dat de integratie op zich een terugkeer niet 

verhindert. In deze omstandigheden wordt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond. 

 

2.10. De Raad stelt voorts vast dat verzoekende partij de opgeworpen schending van artikel 3 EVRM 

koppelt aan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM. Nu een schending van artikel 8 EVRM niet 

weerhouden wordt, blijkt evenmin in casu een schending van artikel 3 EVRM.  

 

2.11. Waar de verzoekende partij nog verwijst naar een arrest van de Raad benadrukt de Raad dat, 

daargelaten de vaststelling dat deze arresten geen precedentswaarde kennen, verzoekende partij 

evenmin aannemelijk maakt dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de aangehaalde 

rechtspraak vergelijkbaar zijn met de feiten in onderhavige zaak. Immers betrof het in de aangehaalde 

rechtspraak een geval waarin tevens een inreisverbod was gegeven, hetgeen in casu niet is.  

 

2.12. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op een verwijderingsmaatregel, luidt 

voorts:  

 

“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.” 

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen nadat de verwerende partij 

uitspraak had gedaan over de argumenten van verzoekende partij waarom zij niet in het herkomstland 

een aanvraag kan indienen. Daarbij werden de ingeroepen elementen inzake haar gezinsleven in 

ogenschouw genomen. Ook wat betreft het hoger belang van de kinderen werd erop gewezen dat het 

slechts gaat om een tijdelijke verwijdering en dat niet blijkt dat de kinderen de verzoekende partij niet 

kunnen vergezellen. Verder brengt verzoekende partij geen medische redenen aan die een terugkeer 

zouden verhinderen.  

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet ligt evenmin voor.  

 

2.13. Waar verzoekende partij nog de schending opwerpt van artikel 7 van de vreemdelingenwet maakt 

zij op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat de bevindingen zoals opgenomen in het bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten incorrect zijn. Ook deze schending kan niet worden aangenomen.  

 

2.14. Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.  
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3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. 

 

 

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 zevenentwintig januari tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


