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 nr. 193 210 van 5 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X en X, en hun meerderjarig kind X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te 

zijn, op 21 november 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 oktober 2014 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

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 29 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. STEYVERS verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de Kosovaarse-Servische nationaliteit te bezitten en geboren te 

zijn op 25 mei 1974.  

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Kosovaarse-Servische nationaliteit te bezitten en geboren te 

zijn op 21 april 1972.  
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De eerste en tweede verzoekende partij zijn getrouwd en hebben drie gemeenschappelijke kinderen. 

 

Op 31 december 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond 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).  

 

Op 22 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de aanvraag van 31 

december 2012 onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing die op 27 oktober 2014 

aan de verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 31.12.2012 werd 

ingediend door : 

 

B.B.[…] (RR […]) 

Geboren te Pristina op 25.05.1974 

 

P.B.[…] (RR […]) – ov […] 

Geboren te Pristina op 21.04.1972 

 

+ meerderjarige kind: 

B.S.[…] (RR […]) 

Geboren te Pristina op 30.07.1996 

 

+minderjarige kinderen: 

B.S.[…] geboren op 29.05.1999 

B.E.[…] geboren op 19.01.2007 

 

Nationaliteit: Servië 

Adres: […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

 

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.  

 

De elementen van integratie (betrokkenen verwijzen naar hun lang verblijf, naar hun kennis van de 

Nederlandse taal en hun gevolgde cursussen Nederlands, naar hun geslaagde inburgeringscursus, hun 

vriendenkring, hun werkwilligheid, de scholing van hun kinderen; betrokkenen leggen attesten 

Nederlands voor, attesten inburgering, 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 hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

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

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Wat de scholing van 

de nu meerderjarige zoon S.[…] betreft, dit element vormt geen buitengewone omstandigheid daar hij 

niet langer schoolplichtig is en betrokkenen evenmin bewijzen voorleggen dat hun zoon als volwaardige 

leerling aan een door de overheid erkende onderwijsinstelling, zijnde hogeschool of universiteit, is 

ingeschreven.  
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Hun eerste asielaanvraag werd afgesloten op 16.02.2011 met een bevestigende beslissing van 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun tweede asielaanvraag werd geweigerd op 10.08.2011 met een 

beslissing weigering van in overwegingname genomen door Dienst Vreemdelingenzaken.  

De duur van de procedures – namelijk 2 jaar en 1 maand voor de eerste en 6 dagen voor de tweede – 

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

 

Betrokkenen halen aan dat zij legaal verblijven in België en dat zij omwille van de gezondheidstoestand 

van mevrouw het land niet kunnen verlaten. De aanvraag 9ter van betrokkenen werd ongegrond gezet 

op 30.09.2013. Hun attest van immatriculatie werd dan ook ingetrokken. De medische elementen 

werden dus in deze beslissing behandeld en kunnen in de aanvraag 9bis niet behandeld worden gezien 

de wet van 15.09.2006 tot wijziging van de wet van 15.12.1980 een duidelijk onderscheid maakt tussen 

procedure 9bis en procedure 9ter (unieke procedure voor medische aandoeningen). Dit element kan 

dus niet aanzien worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkenen halen aan dat zij bij een terugkeer een reëel gevaar zouden lopen om te worden 

onderworpen aan een behandeling die strijdig is met art 3 EVRM. Zij verwijzen hiervoor ook naar een 

rapport van Human Rights Watch van oktober 2010. 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 dienen betrokkenen hun 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. Het voorgelegde rapport van oktober 2010 van 

Human Rights Watch over de gedwongen terugkeer van Roma’s naar Kosovo, kan niet aanvaard 

worden als bewijs van een schending van art 3 EVRM. In eerste instantie gaat dit rapport over Kosovo, 

terwijl betrokkenen terug moeten keren naar Servië. Verder schetst dit rapport enkel een beeld van de 

algemene situatie van Roma’s in Kosovo in november/december 2009, dwz 5 jaar geleden. De 

betrokkenen slagen er niet in om het huidige individuele risico inzake hun persoonlijke veiligheid aan te 

tonen bij een terugkeer, zodat er geen buitengewone omstandigheid blijkt.  

 

Betrokkenen halen aan dat zij elke band met hun thuisland verloren hebben. Het lijkt echter erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer hebben in hun land van 

herkomst. Betrokkenen verbleven immers ruim 40 à 42 jaar in hun land van herkomst, en hun verblijf in 

België, hun integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met hun relaties 

in het land van herkomst. Bovendien dient opgemerkt te worden dat betrokkenen geen bewijzen 

voorleggen dat zij geen banden meer hebben met Servië.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het “algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur waaruit rekening dient gehouden te worden met alle elementen van het 

dossier” en van het vertrouwensbeginsel. De verzoekende partijen betogen verder ook dat er sprake is 

van overschrijding en afwending van macht.  

 

In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, met name de hoorplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Gelet op de nauwe samenhang van de middelen worden ze samen besproken. 

 

2.1.1. De verzoekende partijen adstrueren hun middelen als volgt:  

 

“Doordat verwerende partij geen afdoende argumentatie geeft waarom het verzoek ex. art. 9bis 

Vreemdelingenwet onontvankelijk zou zijn; 

Dat verzoekers in het inleidende verzoekschrift ex. art. 9bis Vreemdelingenwet aangaven dat de 

kinderen alhier in België school volgen en niet tijdens het jaar het schooljaar kunnen afbreken; 

 

Dat dit uiteraard een buitengewone omstandigheid betreft; 
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Dat verwerende partij hiermee ten onrechte geen rekening heeft gehouden; 

 

Dat verzoekers bovendien opmerken dat verwerende partij geen enkel standpunt heeft ingenomen 

m.b.t. volgende argumentatie als opgenomen in het inleidend verzoekschrift ex. art. 9bis 

Vreemdelingenwet: 

 

“Overwegende dat verzoekers daarenboven stellen dat voor de toelating of de weigering van het 

buitengewone rechtsmiddel waarop art. 9bis van de Vreemdelingenwet recht geeft, het op grond van 

een regel van voorzichtig bestuur is, dat de evenredigheid moet beoordeeld worden tussen, enerzijds, 

het doel en de gevolgen van de in het tweede lid van de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en, 

anderzijds, haar min of meer gemakkelijke haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die 

met de uitvoering ervan gepaard gaan; 

 

Redelijkerwijze mag niet geëist worden van verzoekers dat na een onafgebroken verblijf van meer dan 5 

jaar in België, via de bevoegde diplomatieke of consulaire post van zijn land van herkomst, de 

machtiging moet aanvragen; (aanvraag asiel 07.01.2009)” 

 

Dat dan ook uit niets blijkt dat het dossier individueel werd beoordeeld; 

 

(…) 

 

Doordat verwerende partij voorafgaand de bestreden beslissing geen enkele inzage in het dossier van 

de Dienst voor Vreemdelingenzaken aan verzoekster heeft verleend; 

 

EERSTE ONDERDEEL 

 

Terwijl de hoorplicht volgens de Raad van State op die wijze moet worden georganiseerd “dat de 

betrokkene ook de gelegenheid moet hebben om nuttig, d.w.z. met kennis van zaken, voor zijn 

belangen op te komen”1 of “dat er toch voor gezorgd moet worden dat de wijze waarop de betrokkene 

wordt gehoord een dienstig verhoor mogelijk maakt”  

 

Vertrekkend vanuit het doel van de hoorplicht heeft de Raad van State geoordeeld dat alvorens een 

overheid een beslissing neemt, alle gegevens, die haar beslissing zullen ondersteunen, moeten 

voorwerp uitmaken van het debat: 

“dat … volgens een in een uitvoerige rechtspraak vastgelegd beginsel van behoorlijk bestuur, de 

overheid de bestuurde in de gelegenheid moet stellen zijn standpunt te verdedigen vooraleer zij een 

voor de bestuurde zwaarwichtige beslissing treft; dat krachtens het beginsel zelf van het debat voor de 

overheid die zich naar aanleiding van een beroep moet uitspreken, in samenhang met het beginsel van 

behoorlijk bestuur geen beslissing mag worden getroffen op basis van een gegeven dat tijdens de 

administratieve procedure niet ter sprake is gebracht”  

 

Het contradictoir karakter van het verhoor bij het beroepsorgaan brengt echter nog verdergaande 

verplichtingen voor het bestuur met zich mee: 

“dat dergelijk naar voren brengen van een standpunt slechts zin heeft wanneer de betrokkene een 

deugdelijke kennis heeft van de essentiële gegevens die het bestuur in haar besluitvorming heeft 

betrokken” of nog “dat …de adviescommissie de betrokkene vooraf duidelijk inlicht over de essentiële 

gegevens van het dossier dat tegen hem is opgesteld”. 

 

De betrokkene moet een deugdelijke kennis hebben van de essentiële gegevens die het bestuur wil 

betrekken in haar beslissing. 

 

In latere rechtspraak heeft de Raad dan verduidelijkt wat zij onder meer verstaat onder essentiële 

gegevens: 

 

“dat de verwerende partij verplicht was verzoeker in de gelegenheid te stellen haar zijn standpunt ter 

kennis te brengen met betrekking tot de feitelijke en juridische grondslag van de maatregel die zij in het 

vooruitzicht stelde”  of “que le demandeur ne peut user utilement de son droit de recours et faire valoir 

son argumentation s’il n’a pas la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier sur 

lesquelles l’autorité compétente va fonder son appréciation” . 
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In navolging van de rechtspraak van de Raad van State geeft Opdebeeck ook aan hoe de betrokkene 

hieraan voorafgaand kennis krijgt: “De tenlasteleggingen moeten worden medegedeeld, om toe te laten 

daarover uitleg te geven en zich, na inzage van het volledige dossier, daarover te rechtvaardigen” 

(eigen onderlijning). Eerst deelt men de essentiële gegevens in het algemeen mee en dan moet de 

betrokkene de mogelijkheid krijgen om het volledige dossier in te kijken. 

 

Op grond van deze rechtspraak kan men niet anders dan besluiten dat het hoorrecht, de administratie 

de plicht oplegt om de betrokkene de gelegenheid te geven het volledige dossier in te kijken. 

 

TWEEDE ONDERDEEL 

 

Terwijl ook het zorgvuldigheidsbeginsel de administratie noopt om de betrokkene op een nuttige wijze te 

horen en inzage te geven in het dossier. In de eerste plaats leidt dit ook tot de conclusie dat de overheid 

in dat licht de betrokkene met alle feiten confronteert, die zullen dienen om de eventuele beslissing te 

ondersteunen 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel is onder meer het beginsel 

 

“dat inhoudt dat bij de voorbereiding en bij het nemen van een overheidsbesluit alle relevante factoren 

en omstandigheden worden afgewogen”, “dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de 

(vormelijke) voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van 

zaken kan beslissen” . 

 

De Raad van State stelt : 

 

“De overheid is immers verplicht over te gaan tot een zorgvuldig onderzoek naar het bestaan van de in 

aanmerking komende feiten; uit die verplichting van zorgvuldigheid van feitenvinding vloeit voort dat in 

beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd, zonder bij die particulier direct en 

persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar 

zijn oordeel zijn voorstelling van feiten of van zijn toestand geloofwaardig te maken”. 

 

“De overheid die over de beoordelingsbevoegdheid beschikt om een besluit te nemen moet er in de 

eerste plaats voor zorgen dat haar alle mogelijke nuttige gegevens worden bezorgd opdat zij zou 

geïnformeerd zijn…De bevoegde overheid, wil zij op regelmatige wijze een beslissing nemen, moet 

volledig ingelicht zijn over de belangrijke gegevens welke die beslissing kunnen beïnvloeden”. 

 

Het zorgvuldigheidbeginsel dwingt de behandelende overheden ertoe: 

 

“om over een volledig dossier te beschikken wat impliceert dat zij het dossier vooraf op zijn volledigheid 

moet onderzoeken waarna zij met kennis van zaken – in geval van een volledig dossier – kunnen 

oordelen over het dossier” . 

 

De overheid kan maar zeker zijn over alle feitelijke gegevens te beschikken, wanneer zij de gegevens, 

die zij gaat gebruiken om haar beslissing te ondersteunen, heeft voorgelegd aan de betrokkene. 

Immers, enkel in dat geval is de overheid ook zeker dat de eventueel te gebruiken gegevens ook 

kloppen met de werkelijkheid. Hiertoe moet de betrokkene voorafgaand een beslissing te nemen inzage 

krijgen van het dossier, zoniet kan hij de overheid niet op een nuttige wijze inlichten of corrigeren. 

 

In casu hebben verzoekers geen enkele inzage gekregen in het dossier van de administratie, zijnde de 

Dienst Vreemdelingenzaken, noch in enig advies van deze Dienst. 

 

BESLISSINGEN VAN VERWERENDE PARTIJ 

 

Verwerende partij bewijst nergens dat verzoekers inzage in het dossier gekregen hebben voorafgaand 

aan het nemen van de bestreden beslissing; 

 

Op geen enkel moment hebben verzoekers kans gehad om voorafgaand hun dossier in te kijken. 

 

Voorts wensen verzoekers te wijzen op de volgende wetsbepalingen: 
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Art. 32 G.W. stelt: 

 

“Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens 

in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in art. 

134” (eigen cursivering en benadrukking) 

 

Art. 4 Wet 11 april 1994 stipuleert: 

 

 “Het recht op het raadplegen van een bestuursdocument van een federale administratieve overheid en 

op het ontvangen van een afschrift van het document bestaat erin dat eenieder, volgens de 

voorwaarden bepaald in deze wet, elk bestuursdocument ter plaatse kan inzien, hieromtrent uitleg kan 

krijgen en mededeling in afschrift ervan kan ontvangen.” (eigen cursivering en benadrukking) 

 

Dat dan ook het algemeen rechtsbeginsel van de hoorrecht is geschonden; 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig en gegrond is.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partijen:  

 

“Verweerder laat gelden dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd 

verklaard. Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België 

wordt ingediend. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

“(…).” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

 

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

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

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

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

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

worden verklaard; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

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

verantwoorden. 

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

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

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

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

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

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 
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Verzoekende partij beweert dat er geen afdoende argumentatie werd gegeven waarom het verzoek ex. 

Art. 9bis Vreemdelingenwet onontvankelijk zou zijn en beweert dat er geen rekening werd gehouden 

met de scholing van de kinderen in België. 

 

In de bestreden beslissing staat het volgende: “(…).” 

 

Verzoekende partij gaat er met bovenstaande kritiek bijgevolg aan voorbij dat wel degelijk rekening werd 

gehouden met de scholing van de kinderen. De kritiek van verzoekende partij mist als zodanig feitelijke 

grondslag en verzoekende partij laat na aan te geven waarom de motieven niet afdoende zouden zijn, 

dan wel kennnelijk onredelijk. 

 

Wat betreft de bewering dat de kinderen niet tijdens het jaar het schooljaar kunnen afbreken, dit element 

werd niet aangehaald in de aanvraag dd. 31.12.2012. Er kan verwerende partij niet verweten worden 

dat er met dit element geen rekening werd gehouden. 

 

Verzoekende partij verwijst naar het onafgebroken verblijf van meer dan 5 jaar in België en beweert dat 

niet geëist mag worden dat zij via de bevoegde diplomatieke of consulaire post van het land van 

herkomst, de machtiging moet aanvragen. Zij beweert dat verwerende partij geen enkel standpunt hierin 

heeft genomen en concludeert dat uit niets blijkt dat het dossier individueel werd beoordeeld. 

 

In de bestreden beslissing werd echter het volgende geoordeeld: 

“(…).” (eigen onderlijning) 

 

De bewering dat verwerende partij geen standpunt heeft genomen inzake het jarenlang verblijf kan dus 

niet aanvaard worden. Verzoekende partij geeft niet te kennen waarom de motivering uit de bestreden 

beslissing onwettig of onjuist zou zijn. 

 

Verzoekende partij heeft niet aangetoond dat het antwoord van de Staatssecretaris naast de kwestie is 

en elke feitelijke grondslag mist. 

Verzoekende partij maakt de schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen bijgevolg 

geenszins aannemelijk. 

 

Als tweede middel haalt verzoekende partij de schending van de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht 

aan doordat verwerende partij voorafgaand de bestreden beslissing geen enkele inzage in het dossier 

van de Dienst voor Vreemdelingenzaken aan verzoekende partij heeft verleend. 

 

Er dient erop te worden gewezen dat de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen 

niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die 

van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om 

zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 

100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die 

een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet 

onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (Cf. 

RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; cf. ook I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk 

bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 06, 247). In casu berust de bestreden 

beslissing op een verzoek van de verzoekende partij om haar een voordeel toe te kennen, met name de 

regularisatie van haar verblijfssituatie, zodat de verzoekende partij te dezen niet op een dienstige wijze 

de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel kan aanvoeren, des te meer daar het ganse betoog van de 

verzoekende partij omtrent de hoorplicht beperkt blijft tot een theoretische discussie. 

 

Verzoekende partij beweert dat het hoorrecht de administratie de plicht oplegt om de betrokkene de 

gelegenheid te geven het volledige dossier in te kijken. Verwerende partij merkt op dat het verzoekende 

partij vrij staat om inzage in het administratief dossier te vragen. 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf werd op 22.10.2014 onontvankelijk verklaard en er valt niet in te 

zien waarom de verzoekende partij niet over de mogelijkheid zou hebben beschikt om bijkomende 

stukken in te dienen of inzage in het administratief dossier te vragen tot op het ogenblik dat de 

bestreden beslissing is genomen. Het feit dat de verzoekende partij verder geen gebruik heeft gemaakt 

van deze mogelijkheid kan alleen haar aangerekend worden. Er is de verwerende partij geen enkele 

bepaling bekend die de verweerder in dergelijke omstandigheden de verplichting oplegt om 

verzoekende partij te horen vooraleer een beslissing wordt genomen. 
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Een schending van de hoorplicht en het zorgvuldigheidsplicht ligt niet voor.” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991 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 zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De 

bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, 

met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven in de bestreden beslissing. Er wordt gesteld dat de 

door de verzoekende partijen aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 

waarom zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de diplomatieke of 

consulaire post in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf. De elementen van integratie, 

zoals onder meer het lang verblijf, de kennis van het Nederlands en de inburgeringsattesten, behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en worden niet in deze fase behandeld. De gemachtigde van de 

staatssecretaris aanvaardt de scholing van de kinderen niet als een buitengewone omstandigheid daar 

er niet wordt aangetoond dat een scholing niet in het land van herkomst kan worden verkregen. Er wordt 

tevens gesteld dat het oudste kind van de verzoekende partijen niet langer schoolplichtig is. De 

asielaanvragen van de verzoekende partijen werden negatief afgesloten en de duur van deze 

procedures, namelijk 2 jaar en 1 maand voor de eerste en 6 dagen voor de tweede asielaanvraag, 

kunnen niet als onredelijk land worden beschouwd. De gemachtigde van de staatssecretaris wijst erop 

dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen een procedure op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en een procedure op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De 

aangehaalde medische elementen worden bijgevolg niet in de huidige aanvraag behandeld. De 

gemachtigde van de staatssecretaris motiveert verder dat de loutere vermelding van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) niet volstaat om als een buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De verzoekende 

partijen slagen er immers niet in om een individueel risico in hun persoonlijke veiligheid aan te tonen bij 

een terugkeer naar het land van herkomst. Verder wordt er gesteld dat het erg onwaarschijnlijk is dat de 

verzoekende partijen elke band met hun land van herkomst verloren hebben en dat zij geen vrienden, 

familie of kennissen aldaar meer zouden hebben. De verzoekende partijen leggen hiervan ook geen 

bewijzen voor.  

 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

2.1.3.1. Waar de verzoekende partijen de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissing 

bekritiseren, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, daar de bestreden beslissing op deze bepaling is gestoeld.  

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

“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 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. 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 worden verward met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een machtiging 

tot verblijf 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 de verzoekende partijen een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van de 

verzoekende partijen 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 de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong kunnen indienen, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

In de aanvraag van 31 december 2012 hebben de verzoekende partijen samengevat het volgende als 

buitengewone omstandigheden aangehaald: 

- Legaal verblijf in België;  

- Gezondheidsredenen van de eerste verzoekende partij;  

- Schending artikel 3 van het EVRM; 

- Roma-afkomst,  

- Lang verblijf. 

 

Verder in de aanvraag van 31 december 2012 halen de verzoekende partijen de volgende elementen 

aan om de gegrondheid van hun aanvraag aan te tonen en als redenen voor regularisatie: 
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- Integratie;  

- Langer dan drie jaar in België;  

- Kennis van het Nederlands;  

- Taalcursussen; 

- Inburgeringscursussen;  

- Aanbevelingsbrieven; 

- Arbeidsbereidheid; 

- Elke band met thuisland verloren;  

- Schoollopende kinderen. 

 

De verzoekende partijen betogen dat er niet afdoende wordt gemotiveerd waarom hun aanvraag 

onontvankelijk is. De verzoekende partijen stellen dat hun kinderen school volgen en dat zij het 

schooljaar niet kunnen afbreken. De verzoekende partijen betogen dat dit een buitengewone 

omstandigheid is en dat de verwerende partij hiermee geen rekening heeft gehouden. 

 

Uit een simpele lezing van de bestreden beslissing blijkt dat er wel degelijk rekening is gehouden met 

het schoollopen van de kinderen. Er wordt immers het volgende gemotiveerd: “Het feit dat hun kinderen 

hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen 

niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. Wat de scholing van de nu meerderjarige zoon S.[…] betreft, 

dit element vormt geen buitengewone omstandigheid daar hij niet langer schoolplichtig is en 

betrokkenen evenmin bewijzen voorleggen dat hun zoon als volwaardige leerling aan een door de 

overheid erkende onderwijsinstelling, zijnde hogeschool of universiteit, is ingeschreven.” Vooreerst gaan 

de verzoekende partijen eraan voorbij dat zij dit element in hun aanvraag van 31 december 2012 zelf 

aangehaald hebben als een element ten gronde. Bovendien hebben zij in hun aanvraag enkel gesteld 

dat “tevens de kinderen van de familie allen naar school gaan en goede resultaten behalen”. In hun 

aanvraag hebben verzoekers het onderbreken van een schooljaar niet als een buitengewone 

omstandigheid aangevoerd. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris hierover niet heeft gemotiveerd. Verder stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen 

nalaten om verder in te gaan op de gebruikte motieven, waardoor zij de motieven inzake het 

schoollopen van de kinderen niet betwisten.  

 

De verzoekende partijen stellen verder dat er niet in de bestreden beslissing werd geantwoord op wat zij 

in hun aanvraag van 31 december 2012 hebben aangehaald, namelijk dat niet geëist mag worden na 

een onafgebroken verblijf van meer dan 5 jaar in België de verzoekende partijen nog via de bevoegde 

diplomatieke post hun aanvraag moeten indienen.  

 

De verzoekende partijen gaan er met deze kritiek aan voorbij dat in de bestreden beslissing het 

volgende wordt gemotiveerd: “De elementen van integratie (betrokkenen verwijzen naar hun lang 

verblijf, naar hun kennis van de Nederlandse taal en hun gevolgde cursussen Nederlands, naar hun 

geslaagde inburgeringscursus, hun vriendenkring, hun werkwilligheid, de scholing van hun kinderen; 

betrokkenen leggen attesten Nederlands voor, attesten inburgering, 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)”. Er 

wordt duidelijk verwezen naar het aangehaalde langdurig verblijf van de verzoekende partijen, doch 

wordt er geoordeeld dat dit geen buitengewone omstandigheid vormt omdat het een onderdeel is van de 

elementen van integratie en deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag. De verzoekende 

partijen laten na om verder in te gaan op deze motieven.  

 

De verzoekende partijen betogen nog dat uit niets blijkt dat het dossier individueel werd beoordeeld. Zij 

laten na om dit verder in concreto uiteen te zetten. Bovendien dient de Raad vast te stellen dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris heeft geantwoord op elk van de in de aanvraag aangehaalde 

elementen.  

 

Door enkel te blijven volharden in de aanvraag opgeworpen elementen als zouden zij een buitengewone 

omstandigheid vormen in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tonen de verzoekende 

partijen niet aan dat de beoordeling van de gemachtigde van de staatssecretaris incorrect of kennelijk 

onredelijk is. Evenmin kunnen de verzoekende partijen er op aansturen dat de Raad zou overgaan tot 

een herbeoordeling op de supra besproken punten. In de mate dat de verzoekende partijen met hun 

kritiek blijk geven van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de 
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bevoegde overheid en de elementen uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet herhalen, nodigt het onderzoek van deze andere beoordeling en deze 

elementen de Raad immers uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid 

behoort.  

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet aantonen in hoeverre de 

motieven van de bestreden beslissing zouden kunnen wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of een 

onaanvaardbare motivering. De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat met enig relevant 

gegeven uit hun aanvraag ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. Het betoog van de 

verzoekende partijen laat dan ook niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

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

appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.1.3.2. Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt die als beginsel van behoorlijk 

bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 

95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden 

beslissing betreft het onontvankelijk verklaren van een aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze is niet 

gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de verzoekende partijen, maar houdt een weigering in 

om een door de partijen gevraagd voordeel – m.n. de machtiging tot verblijf in het Koninkrijk – te 

verlenen. Te dezen kunnen de verzoekende partijen niet op een dienstige wijze de hoorplicht als 

algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). In de mate dat de 

verzoekende partijen de hoorplicht geschonden zien als de plicht in hoofde van de overheid om zich 

volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, wijst de Raad de verzoekende partijen 

erop dat voor het nemen van de bestreden beslissing een grondig onderzoek werd gevoerd naar de 

elementen die werden ingeroepen als buitengewone omstandigheden en dat de verzoekende partijen 

zelf nog elementen hadden kunnen aanhalen in het kader van haar aanvraag en later, voor het nemen 

van de bestreden beslissing. De verzoekende partijen hebben alle nuttige info kunnen overmaken en de 

mogelijkheid gehad om hun aanvraag met alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken te staven 

(RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

 

In zoverre de verzoekende partijen betogen dat zij, in functie van de hoorplicht, toegang dienden te 

hebben tot het administratief dossier, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen op de hoogte 

waren van de elementen die zij zelf hebben aangehaald als buitengewone omstandigheden. Bovendien 

blijkt uit het administratief dossier niet dat de verzoekende partijen een aanvraag hebben ingediend om 

toegang te krijgen tot hun dossier. Verder wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen via de 

betekening van de bestreden beslissing op de hoogte werden gesteld van de redenen waarom hun 

aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Bovendien hebben de verzoekende partijen de mogelijkheid 

om – na het indienen van het beroep bij de Raad – hun administratief dossier in te kijken op de Raad. Er 

blijkt echter niet dat zij dit hebben gedaan. Daarenboven maken de verzoekende partijen overigens niet 

duidelijk op welke manier hun belangen werden geschaad doordat zij niet voor het nemen van de 

bestreden beslissing hun dossier hebben kunnen inkijken.  

 

Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partijen voeren geen andere argumenten 

aan dan deze die hoger werden besproken zodat de grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel 

van het middel is ongegrond. 

2.1.3.4. Voor het overige laten de verzoekende partijen na aan te geven welke andere beginselen van 

behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de 
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bestreden beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op 

de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere 

aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van 

het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

2.1.3.5. Waar de verzoekende partijen de schending van het vertrouwensbeginsel, van 

machtsoverschrijding en machtsafwending in het hoofding van hun middel aanvoeren, merkt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het louter verwijzen 

naar een aantal grondwettelijke en internationaalrechtelijke bepalingen of die enkel citeren, en zich 

bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken 

op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, 69.314). Luidens 

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). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partijen beperken zich in het verzoekschrift tot 

het aanhalen van de bovengenoemde schendingen. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde 

vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde 

rechtsregel is geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

2.1.3.6. De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel ontwikkeld. Het beroep dient verworpen 

te worden. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


