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 nr. 195 115 van 16 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Statiestraat 40/2 

2600 BERCHEM 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 7 juli 2017 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 30 mei 2017, waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 juli 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. ANTYCHIN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker zou, volgens zijn eigen verklaringen, in 2009 het Rijk zijn binnengekomen.  
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Op 4 januari 2016 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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).  

 

Op 11 maart 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Tegen deze beslissing dient verzoeker een 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr.    

187 154 van 19 mei 2017 de beslissing vernietigt.  

 

Op 30 mei 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf van 4 januari 2016 onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 20 juni 2017. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.01.2016 werd 

ingediend door : 

 

O., K. (R.R.: …) 

nationaliteit: Oekraïne 

geboren te kiev op (…)1969 

adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de 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 beroept zich op het feit dat zijn minderjarige kinderen, O. V. K. (R.R. …) en O. A. K. (R.R. 

…) een legaal verblijf hebben in België. Zijn moeder, mevrouw O. B. (R.R. …) van Belgische 

nationaliteit, staat in voor de zorg voor zijn kinderen als pleegouder, echter door haar gevorderde leeftijd 

en medische problemen valt deze zorg haar steeds zwaarder. We stellen vast dat betrokkene geen 

geboorteaktes voorlegt, het administratief dossier van zijn kinderen bevat echter wel geboorteaktes 

waardoor de verwantschap vast staat. Verder merken we op dat betrokkene niet samenwoont met zijn 

kinderen. Er is dus geen sprake van een gezinscel. Betrokkene dient aldus aan te tonen dat hij 

emotionele en/of financiële banden heeft met zijn kinderen. Betrokkene haalt aan dat de kinderen een 

groot deel van de week bij hem zouden wonen, dat hij een actieve rol zou spelen in hun leven, dat hij de 

kinderen naar school brengt en dat hij bekend is bij de leerkrachten van zijn kinderen. Echter, we stellen 

vast dat hier om loutere beweringen gaat. Betrokkene legt geen enkel stuk voor waarmee hij deze 

beweringen onderbouwt. Hij legt de paspoorten van zijn kinderen voor, evenals hun Belgische 

verblijfstitel en hun schoolattesten van dit schooljaar. Echter, deze stukken tonen niet aan dat 

betrokkene banden heeft met zijn kinderen, ze tonen enkel aan dat zijn kinderen een legaal verblijf 

hebben en hier schoollopen maar niet dat hij betrokken is bij het leven dat zijn kinderen hier opgebouwd 

hebben.  

 

Betrokkene haalt verder aan dat hij regelmatig zijn ouders en kinderen in België bezocht en hen 

financieel zou geholpen hebben. Echter, het gaat hier weer om een loutere verklaring die niet wordt 

ondersteund door objectief bewijs. Betrokkene legt geen enkel stuk voor waaruit zou blijken dat hij zijn 

kinderen regelmatig bezocht.  

 

Evenmin toont hij aan dat hij financiële bijdragen leverde. Betrokkene legt wel verschillende bewijzen 

voor van geldoverdracht maar daarbij is hijzelf steeds de ontvanger en deze bewijzen kunnen dan ook 

niet weerhouden worden als bewijs van financiële banden met zijn kinderen.  

 

Betrokkene beweert hier sinds 2009 te verblijven maar anderzijds haalt hij aan dat hij een bedrijf heeft in 

het buitenland, dat hij in het buitenland belast wordt en daar een inkomen ontvangt. Ter staving van zijn 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

verblijf in België legt hij twee huurcontracten voor. Betrokkene legt echter geen enkel stuk voor waaruit 

blijkt dat hij hier ook effectief verbleef. Het loutere feit dat betrokkene een huurcontract voorlegt en 

maandelijks de huur betaalde, volstaat niet om aan te tonen dat betrokkene hier ook effectief verbleef. 

Ter staving van zijn verblijf legt betrokkene daarnaast verschillende bewijzen voor van het ontvangen 

van gelden. Echter, uit het loutere gegeven dat verzoekende partij verschillende keren en op 

verschillende tijdstippen geld zou hebben ontvangen in Antwerpen blijkt niet dat hij daadwerkelijk sinds 

2009 in België verblijft. Evenmin tonen deze voorgelegde ontvangstbewijzen aan dat betrokkene zijn 

kinderen financiële steun verleende of dat hij zijn kinderen opzocht op deze momenten. Zij tonen louter 

aan dat betrokkene op een aantal tijdstippen aanwezig was op het Belgische grondgebied. Dit element 

kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Het is aan betrokkene om aan te 

tonen dat hij effectief emotionele en/of financiële banden heeft met zijn kinderen en dat hij hen 

regelmatig opzocht. Volgens zijn verklaringen, ter staving waarvan hij verschillende ontvangstbewijzen 

voorlegt, verblijft hij in België sinds 2009 zonder dat hij geprobeerd heeft om een machtiging tot verblijf 

van lang te duur te bekomen op een andere wijze dan door middel van huidige aanvraag en dit meer 

dan vijf jaar na vermeende binnenkomst ondanks het feit dat zowel zijn kinderen als zijn moeder hier 

over verblijfsrecht beschikken. Betrokkene diende zich te schikken naar de Belgische wetgeving en 

heeft nagelaten zijn verblijf kenbaar te maken aan de bevoegde autoritieten. Het loutere feit dat hij 

regelmatig aanwezig was op het Belgische grondgebied kan niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid noch maakt dit een terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk.  

 

Betrokkene onderstreept dat hij niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren omdat er dan niemand 

meer voor zijn kinderen en zijn bejaarde moeder kan zorgen. Echter, uit bovenstaande opmerkingen 

blijkt duidelijk dat betrokkene niet aantoont dat hij daadwerkelijk instaat voor de zorgen voor zijn 

kinderen. Hij legt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat hij effectief banden heeft met zijn kinderen. 

Bovendien vallen zijn kinderen onder de pleegzorg, mevrouw O. B. kan zich steeds tot de dienst 

pleegzorg richten als zij de zorg voor de kinderen niet meer aankan om een tijdelijke oplossing tot 

zoeken en dit in afwachting dat betrokkene eventueel kan terugkeren naar België. Met betrekking tot zijn 

moeder haalt betrokkene aan dat zijn moeder bijna 79 jaar oud is en zelf hulp nodig heeft. Hij zou haar 

deze hulp bieden waardoor hij niet naar Oekraïne kan terugkeren. Ter staving hiervan legt betrokkene 

een verklaring van zijn moeder voor. Echter, deze getuigenverklaring gaat niet gepaard met 

bewijsstukken die de loutere beweringen ondersteunen. Een loutere bewering is niet voldoende om 

aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid. Het is aan betrokkene om zijn beweringen te 

onderbouwen met minstens een begin van bewijs.  

 

Betrokkene haalt verder aan dat hij geen familieleden heeft in Oekraïne naar wie hij kan terugkeren. Het 

lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het 

land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene is immers geboren en getogen in 

Oekraïne en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins 

vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. Er dient te worden opgemerkt dat het 

betrokkenes persoonlijk keuze is geweest om illegaal in België te verblijven alsook om geen verdere 

contacten/banden te onderhouden met zijn land van herkomst. Bijgevolg kan dit argument niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene niet onder de uitsluitingsgronden valt en niet 

gekend is bij de Belgische politiediensten, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in 

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

 

De elementen van verblijf en integratie (met name het feit dat hij sinds 2009 in België zou verblijven, dat 

hij Belgische vrienden zou hebben, dat hij zijn best zou doen om het Nederlands te spreken en dat hij 

twee getuigenverklaringen voorlegt) 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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van 

de materiële motiveringsverplichting “(de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen)”, van het beginsel van behoorlijk bestuur, van het vertrouwens- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel.  
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Ter adstruering van het middel zet verzoeker in zijn verzoekschrift onder meer het volgende uiteen:   

 

“(…) 

Verweerder betwist niet dat verzoeker de vader van bovenvermelde kinderen is. 

 

In de bestreden beslissing vermeldt hij dat het administratieve dossier geboorteaktes van de kinderen 

bevat waardoor de verwantschap vast staat. 

 

Tevens, betwist verweerder niet dat O. B. de grootmoeder van beide kinderen en de moeder van 

verzoeker is. 

 

Verweerder betwist niet dat O. B. door de FO Justitie als voogd over bovenvermelde kinderen 

aangesteld is. 

(…) 

 

Door het vonnis dd.15.10.2015 van de Familierechtbank te Antwerpen (dit vonnis was bijgevoegd bij het 

annulatieberoep van verzoeker op 6 april 2016): 

 

“moeten beide kinderen worden ingeschreven op het adres van vader (dus verzoeker) en houden aldaar 

hun hoofdverblijf”. 

 

Tevens besloot de Rechtbank dat de kinderbijslag en de schoolpremies aan de vader toekomen (stuk 

2). 

 

Dit vonnis was voorafgaand door het sociale onderzoek van bevoegde diensten en advies van het 

Parket. 

 

Met andere woorden, heeft het Parket (na grondige onderzoek) zijn positieve oordeel over bestaan van 

een gezinscel en financiële/emotionele band tussen kinderen en verzoeker uitgesproken. Het vonnis 

spreekt niet het over negatieve advies, wat normaal gezien door de rechtbank in het geval van 

negatieve advies vermeld wordt. 

 

Op zijn beurt, heeft ook de Familierechtbank te Antwerpen door zijn uitspraak (kinderen aan verzoeker 

zijn toegewezen) het bestaan van een gezinscel en financiële/emotionele band tussen kinderen en 

verzoeker bevestigd. Slechts door afwezigheid van geldige Belgische verblijfsdocument kan verzoeker 

niet via gemeente zijn kinderen bij zich inschrijven en hierdoor voogdij van zijn bejaarde moeder 

beëindigen. 

 

Verweerder is op de hoogte van dit vonnis op het moment van neming van bestreden beslissing maar 

blijft dit negeren. 

(…) 

 

Verzoeker verwijst terug naar het sociale onderzoek van het Parket en de beslissing van de 

Familierechtbank, welke bestaan van een gezinscel en financiële/emotionele band tussen kinderen en 

verzoeker bevestigd hebben.” 

 

2.2 In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij het volgende:  

 

“(…) 

Verzoekende partij houdt verder voor dat er weldegelijk sprake zou zijn van een gezinscel met zijn 

kinderen. Dit zou blijken uit het vonnis van de familierechtbank te Antwerpen dd. 15.10.2015 en uit het 

feit dat verzoekende partij de kinderbijslag en schoolpremies ontvangt. Om deze redenen zou er sprake 

zijn van een gezinscel en van een financiële en emotionele band met verzoekende partij.  

Verweerder laat gelden dat het voornoemde vonnis van de familierechtbank dd. 15.10.2015 en de 

beweringen dat verzoekende partij de kinderbijslag en schoolpremies zou ontvangen, niet aan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris ter kennis waren gebracht op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft kunnen houden met deze gegevens, die pas in 

het kader van onderhavige procedure wordt voorgelegd. Het gegeven dat men dit stuk heeft aangehaald 

in de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doet hieraan geen afbreuk gezien het 

niet in de procedure op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd betrokken.  
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De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden.  

Ten overvloede merkt verweerder op dat het feit dat dergelijke regeling voor de familierechtbank tot 

stand is gekomen, geen afbreuk doet aan de voogdij van mevrouw O. zoals zelf ook door verzoekende 

partij wordt aangehaald. Terwijl uit het vonnis blijkt dat ook de moeder van de kinderen geen band heeft, 

en aldus om die reden de maatregelen ten voordele van de vader werden opgelegd. Het is ook de 

moeder van verzoekende partij die voor de kinderen heeft gezorgd.  

In geen geval spreekt de familierechtbank zich uit over de band die verzoekende partij met zijn kinderen 

zou hebben. 

(…) 

 

Verder houdt verzoekende partij voor dat in de bestreden beslissing onterecht zou zijn gemotiveerd dat 

zij geen documenten had voorgelegd die haar verblijf in het Rijk zouden aantonen. Zij wijst hierbij op het 

feit dat zij via betalingskantoren in Antwerpen gelden zou hebben ontvangen, en verzoekende partij 

verwijst ook naar het sociaal onderzoek van het Parket en de beslissing van de Familierechtbank.   

 

Er ligt geenszins een verslag van het sociaal onderzoek voor, terwijl uit de beslissing van de 

Familierechtbank niet blijkt dat werd bewezen dat verzoekende partij hier reeds sinds 2009 zou 

verblijven. 

(…)”. 

 

2.3 In de synthesememorie repliceert verzoeker als volgt:  

 

“(…) 

Bij zijn annulatieberoep van 6 april 2016, voegde verzoeker het vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, sectie familie – en jeugdrechtbank van 15 oktober 2015. 

 

Door het arrest nr.187 154 van 19 mei 2017 van uw Raad, werd de beslissing van verweerder van 11 

maart 2016 vernietigd. 

 

Het arrest was aan de partijen bij de brief van 23 mei 2017 gestuurd. 

(…) 

 

Door het vonnis dd.15.10.2015 van de Familierechtbank te Antwerpen: 

 

“moeten beide kinderen worden ingeschreven op het adres van vader (dus verzoeker) en houden aldaar 

hun hoofverblijf”. 

 

Tevens besloot de Rechtbank dat de kinderbijslag en de schoolpremies aan de vader toekomen. 

 

Het is feit van algemene bekendheid (dus behoeft geen bewijs) dat elke vonnis in familiezaken (met 

minderjarige kinderen) wordt voorafgaand door het sociale onderzoek van bevoegde diensten en advies 

van het Parket. 

 

Met andere woorden, er is wel sprake van voorafgaande onderzoek door het Parket en door de 

Belgische familierechter, waar de laatste door zijn vonnis de gezinscel en financiële/emotionele band 

tussen kinderen en verzoeker bevestigt. 

 

Op het moment van het nemen van bestreden beslissing, was verweerder wel op de hoogte over de 

inhoud van dit vonnis maar weigert tot heden hiermee rekening te houden. 

 

Verweerder vergeet dat bij het annulatieberoep van 6 april 2016 heeft verzoeker dit vonnis gevoegd. 

Aangezien de huidige bestreden beslissing op 30 mei 2017 genomen werd, was verweerder al meer 

dan één jaar op de hoogte van dit vonnis. 

(…)” 

 

2.4 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 
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167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn 

beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van 

de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 

221.475). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Verwerende partij bevestigt overigens in de nota dat  de “De regelmatigheid van een bestuursbeslissing 

dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007)”.  

 

Verzoeker wijst op het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 15 oktober 2015. 

De Raad dient samen met verzoeker vast te stellen dat dit vonnis was gevoegd bij het annulatieberoep 

van 6 april 2016. Het verzoekschrift, met inventaris is aan de verwerende partij door de Raad ter kennis 

gebracht op 18 mei 2016, samen met het verzoek om een nota met opmerkingen in te dienen. In het 

toenmalige verzoekschrift van 6 april 2016 wordt op pagina 9 verwezen naar het vonnis van 15 oktober 

2015, alsook is het vonnis vermeld in de inventaris van het verzoekschrift onder stuk 3. Uit nazicht van 

de toenmalige procedure blijkt dat een kopie van het vonnis in bijlage van het verzoekschrift was 

gevoegd (stuk 3). De stukken in bijlagen van een verzoekschrift worden niet systematisch overgemaakt 

aan de verwerende partij, evenwel kan de verwerende partij deze stukken opvragen bij de Raad of het 

dossier komen inkijken zodat thans de verwerende partij niet kan voorhouden dat zij geen kennis had of 

kon hebben van het vonnis of van de inhoud van het vonnis, ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing. Verwerende partij kan aldus niet worden gevolgd waar zij in de nota stelt dat het voornoemde 

vonnis van de familierechtbank niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris ter kennis is gebracht 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

In het vonnis wordt beslist dat de kinderen worden ingeschreven op het adres van vader (verzoeker in 

huidige zaak) en dat zij aldaar hun hoofdverblijf houden en dat de kinderbijslag en de schoolpremies 

toekomen aan de vader. Uit het motief in de bestreden beslissing: “Betrokkene haalt aan dat de 

kinderen een groot deel van de week bij hem zouden wonen (…). Echter, we stellen vast dat hier om 

loutere beweringen gaat. Betrokkene legt geen enkel stuk voor waarmee hij deze beweringen 

onderbouwt”, blijkt niet dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het voornoemde vonnis 

van de familierechtbank waarvan zij kennis had op het ogenblik van de bestreden beslissing.  

Verwerende partij kan niet louter stellen dat het bewijs dat de kinderen voor een groot deel van de week 

bij verzoeker wonen beperkt is tot een bewering die niet onderbouwd is, nu verwerende partij kennis had 

van het voornoemde vonnis waarin op 15 oktober 2015 werd beslist dat de kinderen hun hoofdverblijf bij 

verzoeker houden.   

 

Waar verwerende partij in de nota het volgende toevoegt: “Ten overvloede merkt verweerder op dat het 

feit dat dergelijke regeling voor de familierechtbank tot stand is gekomen, geen afbreuk doet aan de 

voogdij van mevrouw O. zoals zelf ook door verzoekende partij wordt aangehaald. Terwijl uit het vonnis 

blijkt dat ook de moeder van de kinderen geen band heeft, en aldus om die reden de maatregelen ten 

voordele van de vader werden opgelegd. Het is ook de moeder van verzoekende partij die voor de 

kinderen heeft gezorgd. In geen geval spreekt de familierechtbank zich uit over de band die 

verzoekende partij met zijn kinderen zou hebben”, betreft het een a posteriori motivering die geenszins 

het gebrek aan zorgvuldigheid bij het nemen van de bestreden beslissing kan rechtzetten. 

 

Verzoeker maakt in het licht van zijn betoog duidelijk dat de verwerende partij de beslissing niet 

zorgvuldig heeft voorbereid en niet heeft gestoeld op een correcte feitenvinding, rekening houdende met 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kennis had.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 
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3. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 mei 2017, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


